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مةلمقلىا

مةالمقلى

،الكائناتمنغبرهعنبتمبزوبهالتفكير،علىمفطورالإنسانأنركم

منوكدلكوالصورةا،سلوبحبثمننفكبرهنصحيحأجلمنألهالا

لاسوفوالاوفوانبنه،المنطقفواعدمعرفةالىيحتاج،والمادةالهنوىحيث

الخطأفيفبتوزطالباطلمنالحقبهكئزصحبحا،نفكبرأيفكرأنمنينمكن

ذلك.سببيعرفأنكيرمنالفكريوالالمحراف

العلوممجالفيالنفكبرعملبةثصحيحفيالعلمهذايسنخدمعليهوبناة

المنطقفواعداستخدامككنهلاعلمبة،نحزوناتأبةلدبهنكنلمفمن،الأخرى

كانلوأدهكما،أخشابكبرمنكالنجارأو!ركيرمنكالغوا!فهرأصلأ،

ضمانفلابراعيها-لاأوالمنطقفوانبنعلىمُطلعكيروهو-العلوممنعرأ

أ!لأ.افكارهلصحْة

التميحزمنئمكنناالنىوالمبادىالمناهجبدراسةبفومالمنطقف!نثمومن

العلمهوالمنطقف!ن،أخرىوبعبارة.الباطلةوالبراهينالصحيحةالبراهينبين

عنالذهننعصمالنىالقوانين.ووضعوفاسدةالفكرصحبحفيببحثالذي

ناحيةمنالفكرفييبحثولكنه،الانسانيالفكرفموضوعهالخطأ.فيالوقوع

العامةالعقليةالفوانينفيبالبحثذلكويكونوفسادهصحنهناحبةهيخاصة

القوانينلهذهموافقاالتفكيرمنكانفما،تفكيرهفيالانسانيالعقليتبعهاالتى

ناحبتان:وللمنطقفاسدا،كانلهامخالفاكانوماصحيحا،كان
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المقدمة

الشروطمعرفةوفوانينهالىالاهتداءبقصدالانسانيالفكرفيالبحثا،ولى:

لهالعلوممنعلمالناحبةه!همنوهومنه،الصحيحعليهابتوقفالتي

معين.وكرضخاصموضوع

منهاالصوابلمعرفةالمختلفةالفكرأنواععلىالقوانينهذهتطببقالثانبة:

بسمبهكماصناعةأوالفنرنمنفنالناحبةهدهمنوهووالخطأ،

بستمدالديللعلمالعلميةالناحبةمنبالفنأردنااذاهذا.العرب

منه.أصوله

ملكةترببةأيالصحيحالتفكيرملكةترببةهيللمنطقالعلميةوالقيمة

النفص،اوبالكمالعليهاوالحكم،البراهينووزنالأفكار،وتقديرالنقد

الأدبيةاوالعلمبةدالتفكيرأنواعمنظهرماذلكفيسواءالخطأ،أوبالصحة

فيالخطأويدرك،بطبعهبفكرالانسان)نبقالفدنعم.السياسيةأوالفلسفيةأو

المنطق،بقوانينالماملهيكونأنغيرمنبطبعهماحدالىغيرهوتفكيرتفكيره

لاتدانههدا:علىوالجواب؟المنطقنعلمفائدةفماكلىلكذلككانواذا

الخطأادراكواستطعنادالمانفكيرنااسنقاملوالمنطقنعلمالىحاجةبنانكون

ولاالنفكير،أنواعأبسطفيحنىلخط!ولكنناكيرنا،تفكيروفيتفكيرنا،في

منالتعليلأشمالحوادثونعلل،سببهولافيهوتعناال!يالحطأنوعنعرف

بأنواعافعالناوومعتقداتناأفكارناعنوندافعئعليلنا،فيالضعفندركانكير

فاسدةأوضعيفةواهبةاساسهافيوهي46الزاالحصمبهانلزمالبراهينمن

الأفوالننخ!أو،المقدماتأضيقعنأومعال!أئجنستسّجماوكثيرا،متداعية

بها،التسليمبضرورةخصومنانلزمبدبهيةقضاياالسائرةلحكمlj،المشهورة

ومنطقالعفلموضوعفيالعاطفةومنطقالعاطفةلمحكمماكثبراأنناكما

منصوابهوكيزالفكرتوانينيضبطعلموجودتبررأسبابهذ.كل.العقل

والتقدير.النقدملكةالعقلفيويربي،خطئه
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لمقدمةا

قوبةكأداةالمنطقلطبيعةصورةتقديمالكنابهذامنالهدفكانوفلا

الناتد،النفكيرالخصوصوجهوعلى،الانسانلدىالنفكيرملكةلتنمبة

الىلمحتاجومتعلمةنمهارته،الانسانعندبالفطرةموجودأليسالناقدفالتفكير

قادرفردفكل،معينةعمريةكرحلةيرنبطلاالناقدوالتفكبروندريب،مران

فالتفكبر.والجردةوالتصوريةوالحسيةالعفلبةتدرانهمسنوىوفقبهالقبامعلى

المنطق.مقدمتهاوفيالأخرىالتفكبرمهاراتباسثخدامينأتىالناقد

الحملهذافيليداعانتهنوفيقهعلىونعالىشحانهاللهاحمدالنهابةوفي

أضعهوأنابالتوفبقورجاءأملوكليالمشرنةالمتواضعةالصورةبطهلاظهاره

يفيدهماكلىمنهبنهلمنهلألهيكونحتىالعلميطلبالذيالقارىيديبين

اذهذاموضوعييكونانرجلعزاللهمنأرجرالختام.ونيالحياةفيوينفعه

وباحث.تارىلكلوقبمةافادة
لمولفا
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الأولالجزء

المنطقيالتفكيرتواعد

المنطقماهيةهالأولالغصل

القضايا6الثاليالفصل

المبامرالاستدلال4الثالثالفصل
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المنطقماهيةالاولا:الفصل

الأللالفصل

المنطقماهيلأ

المنطقتمريص

معناهانعرفوكأنناعلبناثمرعباراثاليوميةحياننافينسمعماكثيرأ

لامحادةولمحن.نفسةمعمنناتضقلانأومنطقيتفكيرهقلانمثلالمعرلةحق

تفكيرعبارةتعنيهالذيما:العباراتتلكوراءالكامنةالمعانيعننسأل

.مننافض"3تفكيرعبارةأومنطقي!

dogeالمنطقموضوعأساسهفييثمكلالعباراثتلكمثلاستخدامان

والمنطقعام.ألفىمنكئرمندمتكاملنسقهيئةعلىالئظمالديالعلمذلك

بينرفيعةمكانةبحنلأنالعلملهذاارسطوأرادوتدوفوامه،التفكبرعماد

؟.المنطقهونما،العلمهداعلىت!عرفأنعليناوجبولذاببعأ.العلوم

علىالأمرأولفيتدلكانتاللغويالاشتفاقناحبةمنفنطقكلمة

مناشتفتlogiqueالفرنسيةالكلمةأوlogicالا!ليزيةفالكلمة،الكلام

اصطلاحيامعنىأخدتثمألكلمةومعناهاlogos!وجوص!اليونانيةالكلمة

الكلمة."معناهالوجوس.كانتف!زاعفلبة،عملياتمنالكلمةوراءماوهو

المبسورمنكانهناومن،والبرهانالفكرأوالعقلعلىأيضاتدلفهي

)1(.العقليوالتفكيروالبىهانالفكرعليدلمنهاصفةاسماستخدام

ص7791c3الكربت،،المطبوعاتوكالة،الصوريانطق،بدويالرحمنعبد()1
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المنطقيلتفكيراقواعد:ا!ولالجزء

فنطقْالعربيةالكلمةاما،الأوروبيةاللغاتفيمنطقكلمةأصلعنهذا

الكلمةنكنولم.العرببةاللغةالىالبونانيالمنطقنرجمحينعرفتفقد

معنىعلىتدلكانتبلالاسئدلال،اوالتفكيرمعنىالأمرأولتتضمن

كلمةوهيألنطقْ،مناشتقت)نمااللغويأ!لهافيألمنطقكلمةلأن،الكلام

حبنالهجريالثامنالقرنفيفالمزجمون،والتلفظالكلامعلىإلاندللا

النطقوهوالاشتقاقيالأصلالىرجعوا"لوجوسْاليونانياللفظنرجمةأرادوا

اللفظ،لهذاحينئذالمستعملالحقيقيللمعنىمراعاتهمعدممع،الكلامأو

اضطرهناومنالبونانية،فيالحالهوكماالفكرأوالعقلعلىبدللم)نهحيث

النطق:مننوعينبينفرقوابأنالاستعمالهداتبريرالىحيئ!ذالفلسفةأهل

ادراكهووالثانيالنكلم،هووالأولالبافى،والنطقالظاهريالنطق

معا)1(.والاصطلاحيالأصليمدلرلهاالكلمةأعطرالتفرقةوبهده.المعفرلات

المنطق-لعلمالحفبقيالواضعوهو-ارسطوأنهنابالاشارةوالجدبر

التحليلاتْلفظْيستخدمكانانما.مؤلفاتهفيألمنطقلفظيستخدملم

4analyticsوجهعلىنعرفولا.الصوريبالمنطقاليومنسمبهماعلىلبدل

هذافيفيلماوأرجحعصر،أكطفيولا،المنطقلفظاسنخدممنأولالدقة

الميلاد.تبلالأولالقرنفيارسطوشراحوضعمنأنهالصدد

علىضوةابلفيالكلمةلهدهالاثشقاقيالمعنىف!نالأمر،يكنومهما

العامةالمبادىأوالقوانينعنيبحثالديالعلمفهوعام،بوجهالمنطقمعنى

هوأوالفكر،هذاموضوععنالنظربصرفالانسانيالفكرعليهاينطويالق

الونوعمنذهنهلعصمالإنسانراعاهالوال!العامةالفواعدبضعالذيالعلم

يخثصلاالمنطقأنهذاويعنيعنه.يتحدثالذيالموضوعكانأياالخطأفي

هوبلأخر،نوعدونالتفكيرمنبنوعولاكجال،ولاأخر،دونبعلم

4ص،نفسهالمرجع()1
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المنطقماهية:الاولالفصل

لأن،والمعارفالعلوملجميععائايكونانلابدبضعهاالئيالعامةبفواعده

عنالنظربغضالتفكيرلصحةالعامةالشروطكثابةهياليهايصلالتىالمبادى

منالمنطقيخرجأرسطوجعلالذيالسببهوهداولعل.ومادئهموضوعه

لأن،العلميةأوالنظرية:العلومانواعمننوعأيلمحتيدرجهولمالعلومدائرة

الطبيعيالعلممثل،الخالصةالمعرفةالىأرسطوعند-تهدفالنظريةالعلوم

والسياسة-الأخلاقمثل-العمليةالعلومهدتويكونالرباضي،والعلم

بصرفالفكرقوانينعلم-نظرهفيفهحالمنطقأماالإنسانيةالأفعالتدبر

لهاو"ألةالعلوملجميعمدخلايعدهفهوولدلكالفكر،ذلكموضوععنالنظر

واتفانهاكتسابهمنلابدالمعرفةمننوعالمنطقأن)ذاأنواعها،اختلافعلى

أخر.علمأينعلمفيالدخولقبل

مدخلابوصفهالمنطقلطبيعةالفهمهذاالمسلمونالمناطقةتابعوفد

فيننلاحظكاملا،اقتناعابصحثهيقتنعوالميبدو-ماعلى-انهمالا،للعلوم

وببنالآلةأوبالأداةوصفهبينتردداللمنطقبفدمونهاال!العدبدةالنعريفات

الخطأعنللدهنالعاصمةالآلةبأنهْأحياناسينا(())ابنفيعرفهعلما،كونه

ونهجاسبابهب!عطاءوالحقالاعتقادالىوالموصلةبه،ويصدقيتصورهنبما

هوبل،بنفسهمقصوراليساذن((العلوم))خادمبوصفيصفهكما"ممبله

بوصفأحيانا))الفارابي((بصفهكمالهاكخادمفهوالعلرم،الىوسبلة

الملاحظفمنعليها.حاكفارئيسئافيكونفيها،حكمهلنفاذ((العلوم))رئيس

كتبحينسينا"أبنأنحثىلها،مدخلاأوللعلوماداةمجردهوالمنطقأنهنا

الأجزاءخصصذاك،أنالمعروفةالعلومفيهليعالج))الشفاء((الضخمكتابه

ذهبهذامثلدالىالشفاء((.الى))المدخلبوصفهالمنطقلدراسةمنهالأولى

)1(.العربالمناطقةمنكثير

.17-91صص،7891،القاهرة،المعارفدار،المنطقعلم،مهرانعمدانظر:()1
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المنطقي-التفكيرعدقو:لاولالجؤ

منعلمأنهأساسعلىالمنطقيعرفونأحياناالعربالمناطفةلمحدولكننا

ذاك(،أنالمعروفةالعلرمجمبعالعلومبهلىهالمقصود)وكانالفلسفيةالعلوم

لنايضعالديالعلمهوأي،الاستدلالعلمانهأحيانا:سينأأبنعنهفيقول

أخرىأمورالىبصحنهانسلمأمورمنالاننفالأساسهاعلىبتمالقالفواعد

فيحاصلةامورمنالانتفالضروبمنهينعلمعلمالمنطقأن:فيفولعنهاتلزم

علم:ْالمنطقأنالىألتهانوفيذهبكما.مسئحصلةأمورالىالانسانذهن

لا!بثوشراثطهاالجهولاتالىالمعلوماتمنالاننفالطرقنفيدبفوانين

أحياناالمنطقيعالجالدىألفارابئبذهبهذامثلطلىالفكز.فيالغلطيعرض

)1(.لهامدخلمجردولبسالفلسفبة،العلوممنعلمابوصفه

ببدو-فبمايجدوا-لمالعربالمناطفةانالىذلكمنلخلصأنونسنطيع

واذاالفلسفبة،العلوممنعلماوكونهللعلوممدخلاالمنطقكرنببننعارضا

فدكلا(مفهومةكانت)كماالفلسفةفمادامتمعا،الصفتينبينالجمع!ككن

لابدالذيالفلسفيالعلمذلكسبيلالمنطقف!ن،والمعارفالعلومجمبعنضم

طربفةينظمال!يهولأنهالفلسفبة،العلوممنكبر.فبلوانقانهدراسنهمن

فييراعىأنلابدالذيالصحبحالمنهجلهاويقدم،العلومجمبعفيالنفكبر

هوفلتشئتاناوواحد،أنفيللعلوموأداةعلماجعلهكلكنوبذلككلثها،

.((العلوم))علم

علىبدلمنهاالكثبرلاحظنا،للمنطقالحدبثةالنعربفاتالىنظرنالاذا

الجدبدةالوافعيةأنصارلمحدالمئالص!ملوعلىبعينها.فلسفةداخلللمنطقفهم

الفلسفي،بالمعنىالمعرفةنظريةمنجزءأنهيعنى،البرهانعلمالمنطقيعدون

91-02ص،صنفسهالمرجع)1(
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المنطقماهية6الاولالفصل

منجزءهوبل،الفلسفيةالعلومعنمست!قلأعلمألبسالمنطقأنذلكومعنى

)1(.المعرفةنظركةوهوالفلسفةمباحث

علمالمنطقأنالمنطقكتبفيالمثداولةالثعريفاتأشهرمنولعل

)نهالتعربفهلىاكئلالفائلينعندالفكربقانونهناوالمقصودالفكر،قوانين

الكلكفولكالبدبهيةالىأقرب.فهوالصدقوضروريب!اثهواضحمبدأ

هيأساسبةقوانينثلانةذكرعلىالمناطفةعادةجرتوقدالجزءمنكبر

،وفانونالتناقضوقانون،الهوبةفانونوهيالفكرقوانين.باسمالمفصودة

منبشيءالقوانينهدهعنللحديثبعدفبمانعود.وسوفالمرفوعالثالث

النفصبل.

مقدماتمنفيهنبدا،استدلاليعلمالمنطقأنعلىالمناطقةيتفقويكاد

ال!هبىالسمةه!هولعلعنها.نلزمالتىالنتائجالىمنهالنحثهيبصحتهانسلم

للفكرالعامةالمبادىفيببحثالليألعلمبأنةالمنطقيعرفممينزجعلت

بواسطتهاالتيالشروطلمحديدفيالبحثالأخصعلىوموضوعهالصحيحْ

وهذاعنها،نل!زمأخرىأحكامالىصحتهافرضتأحكاممنالاننقاليصح

)2(.وموضوعهالمنطقطيعةالىأفربشكبلاالنعربف

)"(ومباحثهالمنطقموضو3

الجزئيةالمفرداتعنديقفلاأخرعلمكأي-ف!نهعلماالمنطقباعنبار

تنطويالنيالقوانينأوالمبادىعنالكشفبحاولبللبحثها،بتعرضالني

فعلمدرسها،موضوعاتفيتتباينالمختلفةنالعلوم:المفرداتتلكعليها

17.ص7691،،القاهرة،الثقافةدارالصور!،المنطقالمدخل،مهرانمحمد)1(

.18ننط،صالمرجع()2

المصرية،الأ!لومكتبة،الأولالجزء،الوضعيالمنطقمحمود،!يبزكي:ذلكفيانظر)!(

.3-01صص،8191السادصة،الطبعة
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المنطقيلتفكيراعد!و:الاولالجزء

وعلموناربخها،وحركاتهاخصاثصهاحيثمنالسماءاجراميدرصالفلك

وطباتعوالتاريخوالنموالزكيبحيثمنالنباتأنواعفييبحثالنبات

،المكانفيالوافعةوالأجساموالسطوحالخطوطالهندسةوندرس،السلوك

هذهاختلفتولئن،البعضببعضهاوعلاقنهاخصاثصهاحيثمنندرسها

التىالمبادىعنالك!ن!فتحاولأنهافيجمبعامنففةفهيموضوعانها،فيالعلوم

التنوعفنفسر،الخاصموضوعهفيمنهاكل،الموضوعاتتلكعليهاتنطوي

المبادى،منفليلبعددبالبحت(العلمينناولهاالنىالجزئياتفي)الباديالشدبد

نأفلابدعلما،المنطقكانواذا....القوانبناسمعادةالمبادىهدهعلىويطلق

وفرانن.مبادىعنفيهيبحث،الخاصموضوعهلهيكون

لهانالكلمةبهدهأردناف!نما)علم(بأنهللمنطقنعربفنافيزعمنافحين

ا،مثلةعليهاننطويالنىوالفوانبنالمبادىعنفبهببحثخاصاموضوعا

يكونأنعسىفماذا-الخاصالمرضوعذلكنطاقفينصادفهاالنيالجزئية

الكلمتين؟بهاثبننربدفمازاالفكر،صورةانهالنعربففيفلنا؟المنطقموضوع

)صورة(حلمةممنى

عنالنظربغض،أجزائهببنالكائنةالعلافاتمنالشيءصورةتتكون

كانت،اذاالهرمصورةعلىانهالمعبنالشكلعنفنفولا،جزاء،نلكمادة

مادنه،نكنمهما،الهرميةالصررةنلكعلىيحعلهممااجزائهببنالنىالعلافات

والساعةمواد،منذلككيرأوورقأوخئ!بأوحجرمنالهرمبصنعفداذ

فهيصورتهاوأماا،جزاء،ه!هأخرالىوعقاربكوزفيثروسمادثها

علىوكومناهاالساعةأجزاءفككناولوالأجزاء،تلكببننكونالنيالعلافة

حبنصورثهافقدتلأنهاهي،كماساعةبقيتلمانقص،أوزيادةبغيرالمنضدة

أجزائها.بينكانتالتىالعلاقاتنفيرت
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المنطقماهية4الاولالفصل

كلىلكوهنارموز،منالبهاوماالكلماتهيعثنافينعنيناالنىوالمادة

تلكعنالنظربغضالأجزاء،بينالكائنةالعلاقاتهيالكلامصورةتكون

اخثلافمععبارنينفيواحدةالصورةتكونفقدWjنفسها،الأجزاء

فالعلاقة(.كبيرة)مدينةو!عبة()مسألةذلكمثال،والمعنىاللفظفيالعبارتين

فيرمزناولوكوصوف،صفةعلاقةهي،العبارتينمنكلجزئيثربطالق

للصفةص()وبالرمزكانماكائناالموصوفللشيء)س(بالرمزالعبارنينكلتا

الرمزيةبالصورةالسابفتينالعبارتينمنلكلنرمزأناسنطعناكانتماكائنة

رغمصورةفيبنحدانكبفينبينثمومنساتصفصاومعناهاص)س(

والمعنى.اللفظفياخنلانهما

العبارنبن:هانبنأخرمنالاخلى

.والجيزةالقاهرةدينالنبل10

والفلم.الدواةبينالكتاب2.

فيلاتحادهماالصورةفيمنحدانولكنهما،ومعنىلفطامخنلفانفهما

العبارةفيرموزاالأشباءبأسماءاسنبدلناولوأجزائها،بينالكالنةالعلانات

:)سالرمزيةالصبغةفيمتمثلةالصورةوجدنابالعلانة،احتفاظنامع،الأولى

كلىلك.الثانبةللعبارةصورةثصلحرمزبةصيغةوهيط(ع،بين

الصورةفيومنحدتبنمادةكنلفنبنأخر!نمحبارنبننالنامثالاوخد

عدبة.اوملحةاماالبحيرة10

مستدة.اودستوريةاماالحكومة2.

ط(.اوصاما)سهبم:العبارنينكلنيفيفالصورة3.
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المنطقيلتفكيراعدقوا:الاولهلجزءا

أخر:نوعمنلعبارتينرابعامثالاوخ!

فأوكندةاذن،العامطولكطراستوائيبلدوكلامشوأئي،بلدأوكندة10

.العامطولممطرة

اذن،السلامبقضيةبعنىمعاصركاتبوكلمعاصر،كاتبهكسلي2.

.السلامبقضيةيعنىفهكسلي

مشزكةصورةلكفلص،العبارتينكلنيفيالألفاظمكانرموزاضع

ط(.هيساذنط،هيصوكلص،هي)سهيبينهما

استخراجأردناكلماأسلفناها.أنناالتىالأمثلةهذهفيالملاحظومن

التىهذهومن،أخرىواستبقيناألفاظااستبعدنا،معينةعبارةمنالصورة

مثلا--والجبزة(القاهرةبين)النيلعبارةففي،الصورةنتالفنسنبفيها

و)و()ببن(كلمتىواستبفبنا()الجيزةو()القاهرةو()النيلكلماتاستبعدنا

الآتية:الصورةلنانتجتالمبعدةالكلماتبدلرموزَاوضعنافلما

أط(.و)ص(بين)س(

المستبعدةالكلماتفأماهدا:هوالألفاظمنالنوعينهدينلينوالفرق

وأماالشيئبة،بالكلماتثسمىنهيولدلكالوانع،عالمفياشياءتسمىنأسماء

عالمفييئ!يئاتسمىلافهيالعبارةصورةتنكونمنهاالتىالأخرىالكلماث

هدهامثالنضيفوانما؟)و(اسهشيءالأشياءعالمفيليس)ذالوافع،

نسميهاانلناجازولللكواحد،بناءفيالشيثيةا،سماءبهالنربطالكلماث

علىتدللاأنهامنالركمعلىاذ،المنطقيةبالكلماتأو،البنائيةبالكلمات

ا،لفاظكانتولئنبغيرها؟فكرةبناءعلينايسنحبلأنهالا4الواقععالمفيشيء

الئحديدوجهعلىهيالبنائيةفالكلمات،الأخرىالعلومشأنمنالشيئبة

)اما...و)إذا(الكلماتهذهأمثاليحللالذيوحدهفهر،المنطقمو!وع
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المنطقماهية)ا!رولالفصل

كسنحهلكلماتنري-كماوكلها-.الخ(...والبسو)بعض(و)كل(أو...(

تدللابداتهاأنهامعأفكارنا-تكوينفيأيكلامنا-!ياكةفيعنهاالاستغناء

الأشباء.عالمفيبعينهامسمياتعلى

بسنخلصأنهب!لكالفكر،أردناصورةفيببحثالمنطقإنثلناناذا

بينفبهاليميزالعلافاتتلكبصنفثم،الكلامأجزاءتربطال!العلافات

بصورةيعنىأنه،أيصوريعلمانهالمنطقعنقيلثمومن،والمتباينالمتشابه

.ومعناهمادنهدونالكلام

المنطقعلىتفنصرلاالصورةأنندكرأنالموضوعهدافيبناوجدير

هوعلميقانونفكل؟بدرجاتولكنكلها،العلومننشملئمنددانماوحد.،

ال!يذاتهاالجزديةالوقائعطرحبعدالطببعة،وفائعببنلوحظتلعلاقةلمحريد

كعنىصوريةكلهاالعلوم،))نالقانونمنهاواستخلصالملاحظةلمحتوفعت

تعنيهلاالعلمفرجل،المختلفةالجزئيةالأمثلةفيالمشتركالجانبعنتبحثانها

كذلكدراستها....ومنفرغأخرىعينةالشبهثمامأشبهتاذاماعبنةفط

الصفةفبهاترتبطالثيالفكربةكالصورةالتفكير،صررةبدرسالمنطقي

تعنبهلاالتفكير،أنماطمنالنمطهذالخصائصادراكهوكجردمئلا،كوصونها

حياننافيلهيقعمما،نفسهالنمطهذاكرارعلى!ريالثىالأمنلةilأبدا

الصفةنوعفيفتختلفمادتها،فيتحتلفلاالكثيرةالأمثلةتلكيهن،اليومية

كلتمثلالقوالصور؟واحدة...الصوريةالواجهةمنلكنها،الموصوفونوع

المنطق.عالمبدرسهماهيالموضوعاتشنىفيتفكيرناضروب

،بدرجاتولكن،العلوموسائرالمنطقفيهابشزكالصوريةاننقول

منصوريةكثرفالرياضة،صوريةازداد،احكامهفيتعميئاالعلمازدادفكلما

علمعلىتنطبقالرباضيةالقوانيناننعمبما،اعنيمنهكثرلأنهاالطبيعةعلم
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المنطقيلتفكيراعد!وا:الاوللجزءا

الرياضة،منصوريةكثروالمنطق،العلوممنكيرهعلىتنطبقكماالطبيعة

منطقية.أسسعلىتائمةنفسهاالرياضةاذمنهاأعمهلأن

)الفك!ا!لمةممنى

انهابقولنا)الصورة(وشرحناالفكرصورةفيببحثالمنطقانتلنا

بهأنريد3)الفكر(بكلمةنريدفماذا،الكلامأجزاءبينالكائنةالعلافات

3.ذلككيرشيءولااليها(وماالرياضيةالرموزذلكفي)كااللفظيةالصيغ

Ayerأيرالأستاذبقول A.Jلافتراضضرورةلاانهلهصغبرةرسالةفي

مقبذاالكلامأي،اللفظيةالعباراتسوىالفكرعمليةبهنعللشيءوجود

بالعقل،نسميهباطنيكعىكائنافزاضالىيدعوماثمةنليس،خاصةبشروط

بالألفاظالتفكيرظاهرةنعللاناستطاعتناف!مادامالفكر،عمليةبهنفسرلكي

وحدها.

كرموزأواللغةكألفاظنستخدمها،رموزالاهيانالتفكيرعملبة

امكاننامعناه،رمزيةأولفظيةلعبارةو)فهمنا(شتى،صورفيونركبها،الرياضة

!ريألفاظكدلكهووالتفكبر)الصامت(ثساويها...عبارةفيالعبارةنضعأن

لصاحبها،الامسموعةغيرالحالةه!هفيالألفاظتكنوان،معينةتركيباتفي

صوتفيوالشفنيناللسانلمحركانمنأضعفلمحدثهاالتىالحركاتلأن

للاخربن.مسموع

لبسماومنهاتفكير،فيهمااللفظبةالتركبباتمنهنالكلكن:بقالقد

مثلا؟العبارتينهاتينبينالفرقيكونفأينوالاذلك،منشيءفيه

الفكر.!ورةفييبحثالمنطق10

المنطق.الفكريبحثفيصورة2.
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المنطقماهية4الاولالفصل

ف!ن؟الثانيةالعبارةكلافشيء،علىدالةالأولىالعبارةأننرىألا

بينالفرقفماأفل،ولاكئرلاالرمزياواللفظيالزكببهوالفكركان

النانبة؟.والعبارةالأولىالعبارة

ثانبةعبارةإلىترجمتهاككنالأولىالعبارةأنهوبينهماالفرق

و!ككنهيكلاأوصورةلمالأن،أخرىلغةفيأونفسهااللغةفينساويها،اما

فيهاككنفلاالثانيةالعبارةوأمابسواها،الألفاظوثتغيربالصورةالاحتفاظ

ذلك.

عبارةمنهانستدلأنككنالأولىأنهو،العبارتينبين2خروفرق

بكونلاالذيفالشيءالفكر،صورةهوالمنطقكان)ذامثلا:نأنول،أخرى

منهانستدلأن!ككنفلاالثانيةالعبارةوأما،المنطقمنجزةايكونلاصوريا

الرمزبةأواللفظبةالصيغهوالفكرانتقولأن-شئت)ذا-فلكشيئا.

ومنهاتساويها،أخرىصيغةفيالصيغةوضع)مكانمنها،بشروطمئمروطة

منالشروطهذهفيهنتوافرلاوماعنها،نلزمأخرىصبغةاستدلالامكان

ىذكيرنرفبماأوشيءعلىدالكبرصونابكونوالرمز،اللفظتركببات

فكرأ.بكونولا،معنى

نرنيبفيمعينةخصائصبلالكلامالىيضافشبئاالنفكبرفليس

بالفكر؟لبسفهودالافكرأ،الكلامكانوجدت)نالرموز(،)أوالكلمات

الفكربلفكر،اسمهوراءهشيءمناخرىنسخةالكلامليس،أخرىبعبارة

نأامكانناهومعينةلفظيةلزكببةوفهمنانركببهاوطريفةنفسهاالألفاظهو

نهابةتكونأنعلى؟جراوهلمغيرهافيوهله،اخرىنركيبةفينصوكها

فنشير،الهسالواقعمنشيءالىرجعناتفسيرها،منااريدازاخطوةالسلسلة

صورته.الكلاميكونالديالأصلأنهعلىبأصبعنااليه
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المنطقيلتفكيراعدقوا:لاولالبزءا

مادامتانه:فنقولالفكر،صورةبأنهللمنطقتعريفناالىالآنونعود

الفكرداموماالمتعلفات،مادةمنتفربغهبعدالعلافاتهبكلهي)الصورة(

باتففد،معينةشروطفبهاتتوافرالتي(الرمزية)أواللفظيةالعباراتهو

،المفهومالكلاماجزاءلينالكائنةالعلاتاتدراسةهوالمنطقمبحثأنواضحا

الفضيةأجزاءببنأوالقضابابينالكائنةالعلافاتدراسةهو،أخريبعبارةأو

فيسنوضحكماالمفهومالكلاموحدةهي)القضية(اناعتبارعلىالراحدة،

الثاني.الفصل

منإحداهمااسندلأننبيحواليفضيثين،بينالكائنةالعلانةكانتولما

منالمنطقعلماءمنوجدتبدراستهاالمنطقيعقعلاتةأهمهي،الأخرى

N.ممينزفيعرفهبالاسندلال،دراستهموضوعحدد Keynesالذيالعلمبأنه

أحكاممنالانتقاللنانبررالكيالشروطلمحدبدفيالخصوصوجهعلىببحث

J.ملستيوارتجونعنهعنها(.ويفولتلزمأحكامالى!حتهافرضث .S Mill

!حةوهو،الاستدلالعلبهبقومماهوبالطبعوالمفصود،الاستدلالعلمبأنه

.أخرىفضبةمنفضيةاسندلال

كدبه،أوصدقهحيثمنالنفكبربعالجالمنطقأنم!بقممالناانضح

عامبوجههواووعلاتنهاالقضاياوانواعللفكر،العامةالمنطفيةالصوروبحصر

التحلبلبهذالوصلنا،وحداتهأبسطالىالتفكبرحللناولوالفكر.صوربعالج

النعببراتأبسطنالفضابا-ازن-هيأو))الحكم((.))الفضبة((ببسمىماالى

))السماءكفولنا))نفكبراَ((علبهنطلقأنككنمفهوماَشيئألنانفدمال!

الفضابالأصبحتكلماثدمأبالنفكيرسرناكلماولكن((كتابه!ا))نمطر((،

نعفبدأ.كعر

نأامكانناففيالتفكير،وحدةهيالقضبةبأنسلمنالوف!نناوالأن،

تنألفاليالمكوناثالىالقضبة))لمحلل((أناما:غنلفبنا!اهبنفيمنهانسبر
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المنطقماهيةالاولا:الفصل

الاتجاه.منطقية))حجة((نسميهماكيرهاومنمنها))نؤلف((أنأومنها،

الىالثانيبناويصل،القضيةمنهاتتألفالتى))الحدود(!(الىيوصلناالأول

المنطقمباحثتقسيمعلىالمناطقةعادةجرتهناومن))الاستدلال((

وأالتصرراتبعالجوأخرالقضابابدرستسم.اقسامثلانةالىالصوري

)1(.))الاسثدلال((موضوعدراسةعلىينصبوثالثالحدود،

القسمة،هذهعنيرضىلامننجوزانكريت!مثلالمناطقةمنولكن

والحدود،القضايافييبحثقسمفقط،قسمينالىالمنطقيقسمأنويفضل

ضمنداخلةالحدوددراسةيجعلانهزلك،ومعنى.الاسثدلالفيببحثوقسم

عناصرهيحيثمنالاثعنينالانظرهفيالمنطقيةفالحدودالقضايا.دراسة

القضابا.منهاتمألف

كتابهمنالمنطقنجاساسياتالخاصالفصلفيالرأك!هداكبنزويؤبد

لدراسةنفردأنكلكنلاأنط:بقولهالصورفيالمنطقفيوتمريناتراسات"

القضايادراسةهوالمنطقموضوعلأنوذلكمسنفلة،خاصةدراسةالحدود

الاالحدودنعرفأننستطيعلاولمحن.والكذببالصدقتتصفأنكلكنالي

هذا.كتابنافيننتهجهسوفالذيالرأيهووهذاالقضايا.خلالمن

والماديةالصوريةبينالمنطق

حبثمنطببعتهمسألةهيالمنطقحولنثارالقالمساللأهممن

بصورةالمنطقبخنصهلماديعلمأوصوريعلمهووالمادبة،هلالصوربة

3الماديومضمونهاذاتهافيالأشباءأوهيحبثمنالأفكار

هومعانيهاوسعفيالمنطقعمل"جونسونْ:+انالا!ليزيالمنطقيبقول

نفسه،الفكرمضمونلمحريتجهأناما:التحليلوهذاالفكر،وينفديحللأن

56.ص،الصوريالمنطقالىمدخل،مهرانعمد()1
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المنطقيلتفكيراعدهوا:الاوللجزءا

الىواما،نفسهالفكرمضمونلمحوبتجهانواما،ومبادئهصورهيشملأنو)ما

كانتلفد.الاستدلالفيالمضمونهذا!ثفيالمنطقعليهايسيرال!الفواعد

المنطق.فيالباحثينواجهتالتيالخطيرةالمشكلةهيهلىه

الصوريالمنطق:المنطقمننوعينبينالمناطقةميزالأساسهداوعلى

فيها،نفكرالثيبالموضوعاتاهتمامبدونفقط،الفكرصورفييبحثالذي

الناحيةونعتبر،المعرفةمبحثمنجزءابكونالذيالماديالمنطقوببن

يضعأنهواذنالصوريالمنطقفموضوع.أساسيكشيءللفكرالموضوعية

بتنافضلاالفكر!علالتىالقواعدأي،ذاتهمعمتفقاالفكر!علالتىالقواعد

النيالقواعدأوالث!روطايفيففطيبحث)نمابداته،وضعهاالقالقواعدمع

بواسطةصحيحةنتائجالىمقدماتمننصلأننستطيعلكياليها،لمحثاج

المقدماثمناستنتاجهككنماالىنصلأنأدقكعنىأونفسها،المفدمات

ففط)1(.وبواسطنهامعبنة،منطقبةفواعدبواسطة

عملنهذا،الإنسانشعورفيالعقليةالعمليةتحدثكبفنعرفأنأما

انهوالصرريالمنطقعملاناطلاقا.بالمنطقيخنصولا،النفسبعلمخاص

الناحبةمنصحيحاالاسندلاليكونلكيالبها،لمحثاجالنىالفواعدلنابفدم

الفكرتجعلال!الفواعديضعأنفهوالماديالمنطقموضوعأماالمنطفية.

تلناف!ذا.الخارجفيعليههيماعلىالذهنفيتعبرانأيالأئمياء،معمتطابقا

منالفضيةإلىونظرناالسماء،امطرت،طالعةكيرالشمسكانت)ذامثلا:

وصحةالمقدمعلىالثاليترتبناحيةمنالانيهانبحثلمالصوريةالناحية

شيءفهذاالموضوعيةالناحيةمنالقضيةعثالمقصودكاناذاأما.الارتباط

الواتععلىتنطبقهلنفسها.القضيةمادةفيالبحثمنايسنلزمأخر،

المعرفةدار،الحاضرةعصورناحتىارسطومنذالصوريالمنطقالثار،صاميعلي)1(

17،18.صص0002،الاسكدربة،الجامبة،
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المنطقماهية:الاولالفصل

مجردهيأمخارجيشيءعنتعبرهيهل،نصدقولاتنطبقلاأم،ونصدق

؟.صوريافزاض

نأيرىمنهمفالبعضالمسألةهدهفيكبيزاالمناطقةاختلافكانولقد

الجردالتفكيرعلىننطبقعامةقوانينفيالاببحثلاأنهو!ت!وريالمنطق

انمامنطقايكونأنيصحفلاهؤلاءعندالماديالمنطقأما.ومكانزمانكلفي

فيالبحثهوالمنطقعملاناذ،العلومفلسفةيسمىكايربطأنالأوليمن

هي.حبثمنالفكريةالاستدلالصور

المادةالىالنظراعتبروابلهذا،علىالتجريبيونالمناطفةيوافقولم

بل،المادةعنالفكرنفصلأنقطككنولا،المنطقيكونواحداشيئاوالفكر

الأولىالنظريةأساسعلىوالمنطقماديا.عينبافكراالفكربكونأنبدلا

يشملالثانبةأساسوعلىلواحفها،وبعضالفياسيةالاسئدلالنظريةفييحصر

الحدبث)1(.الاستدلالصورهمنوكبرهالاستفراليالاسندلال

ارسطوأنلنالظهر،رأيهنستطلعهنفسهالمنطقواضعالىعدنامالاذا

معمعا،ومادي!وريعندهفالمنطق،المنطقالىالمزدوجةالنظرةه!هنظرفد

الثانية.علىالأولىالناحبة-الأولىلمحلبلانهفيخصو!اغلب-أنه

بطريقةالدهنفيمتسلسلةأنهاعلىالتصوراتالىأرسطونظرلقد

النصوراتهدهبينيربطوهوالعفل،علبهايسبرعامةلفواعدنحضعمعينة

فهذه؟للتجربةخاضعخارجيوافعمنالنصرراتالبهليرعماالنظربفض

الحمليةوالقضابا،والشرطيةمنهاالحملبةالقضايامكونةأولاتزابطالنصوراث

تنقسمالشرطبةالقضاياأنكماالهمول،-الموضوع!ورةهيعددة!ورةلها

صورتهالنوعينهدينمنولكل،منفصلةوأخرىمنصلةشرطيةفضاباالى

.18،91صص،نفسهالمرجع)1(
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المنطقيالتفكيرعدثو:الاوللجزءا

أنفسنالمحدف!نناالقضاياهذهربطالىاننقلناماواذا.العامةالعقليةوقواعده

فالبوله،وصورهوفواعدهشروطهلهبدورهوهوا،رسطي،الفياسأمام

والنتيجة.المقدمتين

حدالىصوريامنطفاكانا،رسطيالمنطقبأننقرريجعلناماهووهذا

القالعامةالقواعدبببانيعنىما!فدرالوافعمعالفكربتطابقبعنىلاكببر،

افيسة.فيالقضابابربطثمقضايافيالضرراتيربطوهوالفكركقنضاهايسبر

صورياكانأرسطوعندالمنطقبأننفررأننسنطيعلافنحنهذاومع

الفكراتفاقتمامعن!عبرأنيجبكلتاصوريايكونلكيالمنطقاذخالصا؟

يخضعأنيجبذاتهمعمتفقاالفكريكونولكي،Consistencyذاتهمع

lawالننانغعدملفانونبالضرورة of non- contradictionعنالنظربغض

العفلعلى)نأخركعنى.الماديوعنواهماالنصد!اتأوالتصوراتمضمون

الصرفةالذهنيةالناحبةمنوالنصدبفاتالتصوراتبارنباطاتففطبهنمأن

الثناقض.فيالوقوععدميراعيوأن!ربة،كلعنالنظربغض

الأولى،تحلبلانهفيأرسطوبغيةكانثدانالصرفةالصوريةالناحبةهذه

البحثكناهجالآنيسمىعماوضوحبكلينحدثالثافبةلمحلبلاتهفيانهالا

علىانطباتهحبثمنالاسندلالعن)بنحدثأخركعنىاوالعلومفي

الواقع.معالفكروانطباق(العلمموضوع

والمادية،الصوريةمنمزئحاكانالأرسطيالمنطقانالىه!امنولخلص

بالناحبةيهنمرالمأرسطوشراحأنوالوافع.الصوريةالفاحبةعلبهكلبتوان

الصوريةالناحبةعلىاهنمامهمكلصبوادانماالأرسطيالمظق2منالمادبة

المنطق.ه!امنالصرفة
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المنطقماهية:الاولالفصل

المنطقفهم،الوسطيال!عصورشراحوعاصة،الشراحنأثيروتحت

صرف،شكليمنطقوأنه.لهمادةلا!تصوريمنطقأنهعلىالأرسطي

الأرسطيللمنطقالذه!العهدكثابةكانتالوسطيالعصورأننربكو:بقول

فطالبالنهضةعصرصيحاتبدأتهناومنالشكلية".معانيبأضىالشكلي

هذهوبلغت،بالواقعيربطنالااللىيالعقيمالثكليالمنطقهلاعلىبالفضاء

وجاليلبو.ؤبيكون"ئكارتعندأوجهاالثورة

اكتشافعلىفادركيرالجردالفكرأنالالمحا.هداأنصاررأىولثد

بالمقداروبالعددالخاصةوالتصوراتالرياضةالىلئجهأنيجبوانناا!قالق

ببكونعندوالاستفراءالنجربةعلىالقالمالوافعيالفكروالى.ديكارتعند

منطق،الأرسطيالمنطقمفابلفيجدبدمنطقبفومأنلابدوجالبليو.وكان

منهانصلواقعبةلأموروالثجربةالملاحظةعلىوشنمدالاسنقراء،علىبفوم

جديدومنطقالاسنفرائي،المنهجهوجديدمنهجأدخلهنا.ومنالفوانبنالى

الاسعترالي.الماديالمنطقهر

بالخطواتالبرهنةطربفةأنالرياضياتلعلماءبدانلفدثائية،جهةومن

اسننباطيانسفاشًبعال!الطريفةوهي،والمثليايهدقالطربقةهيالرياضبة

deductive systemبهانسلم،والمسلماتالثعريفاتمنكجموعتينفبهنبدأ

استنباطالىبصحتهماسلماللنبنالجموعتبنهانينمنال!هنبعمكلثمنسليما،

هدابانباعدبكارثرأسهمومحلىالرباضياتا!حابنادىول!دالفضابا.

والمدرسبون.أرسطوعلبهسارالديالفياسيالمنهجمنبدلاالرياضيالمنهج

القدبمالمنطقأنرأتوجالبلبؤنجبكونرأسهاوعلىاذنالأولىالطافة

عنالبحثفيجديدةمناهج)دخالصرورةحيثمنممدبدالىحاجةفي

وعلىالئانيةالطالفةأماوالاسنقراء.والتوبةالملاحظةعلىنعتمدالحفبثا
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المنطقيالتفكيرهواعد:ول31الجزء

منوتطويراصلاحالىحاجةفيالقدبمالمنطقأنرأتففديكارت"إارأسها

عليها.الرباضيالمنهجنطبيقليسهلئكمبمهاوضرورةنظرياتهنعدبلحيث

الاختلافكليختلفجديدمنطقايجادفيالطبيعيةالعلومبدأتوهكذا

الماديالوافعهوالمنطقهدادعامةأنوراتالقدبم،الشكليالمنطقعن

هذاأنإذ؟النامالاستفراءوليسالنافصالاستقراءهومنهجهوأنالنجركط،

أنLeibnizلببنتزويلاحظ،العلوملتفدمالوحبدالسبيلهوالناقصالاسنفراء

الممكنةالعرضيةوالمعارتالحقائقعلىبعتمدالمنطقمنالجدبدالنوعهذا

lawالكانيالسببمبداعلىويقرم of sufficient reasonالمنطقأنحينفي

الحفائقعلىيعتمدعليهالرباضباتادخالتأثبرلمحتتطورالذيالقدبم

نأمونادولوجيتهفي"ليبمتزيقول.التناقضعدممبدأعلىتقومالتىالضرورية

هداوبفضلالتنافم!.عدممبدأأولهما:عظيمينمبدابنعلىتقوماسندلالاننا

هومااوزالفهوماوبنقيضزائفبأنهالذانيننافضناعلىلمحكملمحنالمبدأ

المبداهذاوبفضل،الكافيالسببمبداهوالثانيوالمبدا،حقيقيبأنهلهضد

عنأو،موجودةأوصحبحةأنهاماواقعةعنبفالأنككنلابأنهنعتبرلمحن

منالديالسببيوضحكافسببعلىحاصلةتكنلم)ذاصادثةأنهافضبة

ذلك.غيروليسالنحوهذاعلىجاءتأجله

فيامالىالقديمالشكليالمنطقعلىالهجومأدىفلفداخرىوبعبارة

علىيقوم!رمحيأواسنقراليومنهج،رياضياسندلاليمنهج،منهجين

والاسنقراء.والتجربةالملاحظة

منعلمبةمحاولاتوجرتcipjفرثثىفيالعلمئطورانحدتمث

نهابةوحنىعشرالسابعالفرنمنابتداءالرياضبات،وعلماءالمناطفةجانب

نلككلنوجتالأمرنهايةوفيبالرياضبات،المنطقلربطعشر،الثاسعالفرن

Principal((الرياضيات))مبادىبكنابالمحاولات Mathematicsالدي
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المنطقماهية4الاولالفصل

في)0191-1391(الأعوامفيهوابتهذنورتلفردو2رسلنرتراندأصدره

لاالرباضياتوأصبحث،الرياضياتثوبيرنديفبهاالمنطقباتأجزاءثلاثة

.الرياضياتونبدأالمنطقعندهايممهيالقالنقطةوففدت،المنطقعنتنفصل

النقلبد.معصراعبعدالرباضيالمنطقنمواكنملوهنا

لدبنا:،أنالفولككنالمنطلقهداومن

.الصوريالمنطق10

الاسنفراثي.المنطق2.

.الرياضالمنطق3.

العامالثصورتحتبندرجالمنطقمنالثلاثةالأشكالهذهمننوعوكل

مستقل.لعلمموضوعأأصبحمنهافكلألمنطق،الأعمالمصطلحأو

الأساسيلا.(الفكرهواثين

عنالكشفبحاولالذيالعلمأوالفكرقوانبنهؤعلمالمنطقكانلما

القوانينهدهنتناولأنيلزمف!نه،الإنسانيالفكرعليهايسيرالتىالمبادى

*!)مهالهويةفانونوهي،ثلاثةفيالقوانينهدهأرسطوحصروفد،بالدراسة

identityالثنانضوتانونlaw of contradictionاءالمرفوعالثالثوقانونwa

of excluded middle.

فهي،الصحيحللتفكيركافيةوأحيانأضروريةالقوانينهذهوتعد

هوهذاولعليقبنبا.بكونأنشاء)ذاالتفكيرلهايخضعانبجبالنىالشروط

انظر:النفا!يلمنلمزيد)*(

42.56-صالصرري،صالمنطقالىمدخل،مهرانعمد-

77صص،الحاضرةعصورناحتىأرسطومن!الصوريالمنطقالنشار،صاميعلي-
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المنطقيلتفكيراعدثوا:الاوللجزءا

هذهعلىيستندالمنطقأنمنالمناطقةمنا،فدمرنالبهذهبفيماالسبب

ويثمعرهديها.علىيسيرعامةمبادىمنلهلابدالمككيرلأنذلك،القوانين

نهيالفوانين،هذهبصحةالاعتقادعلىتلزمهأخرىقوةهناكبأنالعقل

كربة.كلعلىسابقةأوليةقوانين

يعتمدالمنطفية-النظريةفلبوهو-الاسندلالأنالمناطقةبعضويؤكد

استقرائياأواستنباطياالاستدلالكانفسواء.القوائينهدهعلىأساسيأاعتمادأ

طبيعةفيقاثمأيكونأنلابدالاستدلالفيعمللكلالنهائيالتبريرف!ن

استدلالبعملنفومأنامكاننافيفليس.الاستدلالعليهايشتملالثىالأشياء

الرئيسبةوالمبادى،متسقةعقليةبطريفةالأشياءهدهفينفكرأندونام

الفكرفوانبنباسمنعر!التىتلك.هيمنسقعفليتفكبركلفيالمتضمنة

الأساسبة.

معنىعنعامةلكرةنفدمالقوانينهدهعلىالتعليقفينستطردأنوفبل

:فانونكل

الهويلأهاهمنأ.

الشيءهو،هوالشيءأ،=11،هوا.أهمها:منعددةبتعبيراتعنهوشبر

النعبيراته!هجميعوددل..الخصادفةفهيصادفةالفديةكانت،اذانفسههو

دالمألالشيءتغيير.دونبهابحعكظخاصيةذاتبةللشءأننعقالهويةأنعلى

الكتابهوالكتابIJAjغدأ،وسثونهأمسكشهالديأناهولأناهو،هو

ثباتنفنرضالهويةأنذلكومعنى.اليومصباحلبهأفرأكنتالدينفسه

الشيء.

بيناو،الحدينبيناختلا!وجودعدمالقانونهدامعقوليس

خلالتبقىثابنةوممبزاتخصالصشيءلكلأنمعناهولكن.الحكمعنصري

لاوالئمابزالثباينبدوناذوالتمابز.التبابنتفزضالحفبفة،فيوالدائبةالتغير.
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المنطقماهيةالاولا:الفصل

فينكتشفأنناأي،التنوعفيالذاتيةنعنىأنمافالذاتية.معنىللذاتيةيكون

إلىحالمنوانتفالهتغيرهمنبالرغمهوهوالكائنتبقىثابنة،!فاثالأثمياء

سقراطهوهوبقيولكن،متعددةاعراضعليهطرأتمثلا-سقراط.حال

الاتثبتفلا،الأعراضوافيرالجوهر،ئباتتفزضاذنفالذاتية،جوهرهفي

لجوهرجوهربةغيرأعراضحدوثخلالالأشياءفيالمنغيرةغبرالثابتةالصفة

فيالاستمراربوجودتقربلاطلاقا،التغايرترفضلافهي.لكنههأوالشيء

وجودمنفلابد.الذانيةهذهونؤكدذلك،خلالذاتهانثبتولكنهاالتغير،

ناحيةمنالحكمهذاالىننظرانولابد-1هو-1الحكمعنصريبيناختلاف

ذاتالشبمءأنأوهو،هوالشيءبأنتقولإنأما.فيهخاصةاخنلافاثوجود

هوفالحكم،الحكمصفةلهتكونولن،معنىلهيكونفلن،عينهعيناوذاته

طرفيببننغايرهناككاناذاالاالحكمبتحفقولنجدبدا،حملابتضمناللىي

له،معنىلاتكرارابهذاأقصدفلاالألمانبم،هوا،لمانيمثلاقلتفماذا،الحكم

وافيه،وهلةأولفيملوحظةتكنلمصفةالموضوععلىأحملانأريدوانما

الألمانيهوالألمانياناقولفحبنمثعددة،اعتباراتالموضوعفيالشكاثار

وعدمقسوةمنمتعددةصفاتالأولالألمانيعلىأحملأنأريدف!نق

الخ....وفاء

التناهضهاثون!لأ.

-non:التناقضعدمتانونأو contradictionصوربعدةويصاغ

وغيرموجودااككونأن!ككنلامعا،بولابيكونأنيككنلاأاهمها:

معا...صادقتينالمتناقضتانالصفثانتكونأنككنلاالوتت،نفسفيموجود

نأيصحفلا،ونقيضهالشيءبينالجمعامكانينكراذنالقانونفهذاالخ.

بطالب،وليسطالبالشخصهذا)نالقولصحيحافليس،النقيضانيصدق

النقبضبنببنفالجمعفيها،ولستالحجرةفيبأنيالقولبصدقأنوش!نحبل
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المنطقيالتفكيرعدقو:الاولالجزء

القانونهذاعنالمسلمونعبروقد.النظريةالناحيةمنحتىالعقليرفضهأمر

معأ.بجتمعانلاالنقيضينأنبفولهم

عنسلببةصورةفييعبرأنهأي،الأولالقانونيكملالقانونوهدا

فانونموجبةصورةفيعنهابعبركماالحفبقة،لثباتالفكريةالخصائص

الوقتفيعافلوغيىعاقلسقراطأننفترضاناطلاتانستطيعفلا.الذاتبة

الحديدأنأثبتناف!ذانفسها.معمتناسقةولكنها،نسبيةليستوالحقيقة.عينه

.معدنغيرالحدبدبأنالمنناقض،الافتراضنبعدعبنهالوفتفين!ننا،معدن

الحكمأنأيلآخر.شيءالىتتغيرانمنكلنعها،الأحكامفيثبات)ذأفيوجد

ذاتبتهأناينفبضه،الىبتغيران!ككنولا،الأحوالتغيرتمهما،صحيح

عنهبعبرماوهو.الحكمبكلبةيسمىماهووالاستمرارالبقاءوهدابافية،

سالبة.صورةفيالتناقضعدمقانون

ذابنجاوزه)نهبلقلنا،كماالذانبة،فانونبكملالنناتضعدموقانون

واحدةالحفبقةأنعنبعبر)نهحقاالذانبة،فانونمنأومحخطوةبناكلضي

لاالحقيقةان:فيقوليتجاوزها-إنهأو-يقولولكنه.الذاتيةقانونيعبركما

نلكونطابق،الحكمفيأوالتصور،فيالوحدةانسجامعنبعبرأنه.اي/تننافض

النفبفى.الىتحولهاوعدمالفكر،فيالوحدة

المرهو3الثالثهادلن3.

المنناقضانببنهما،ثالثولابلااوبنكونأناماا:صيغهأهمومن

موجود...الخغيرأوموجودابكونأناماشيكلالوفت،نفسفيبكدبانلا

احتمالهناكليسإذنصادتا،بكونانلابدالمننافضينأحدأنيعنيوهدا

العالمبقتسمانالمنناتضينلأنمعا،بكذبهماأن!ككنالمنناقضينبحانبثالث

يكونأنفلابدمنهمائسمفييوجدلاالذيفالشيء،تسمينالىبينهمافيما

لاأوقسم()وهذاكرسيايكونأناماالشيءفهذاالأخر.القسمفيموجودأ
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المنطقماهيةالاولا:الفصل

الكراسيعداماكلعلىيشتملالذيالآخرالقسمهو)وهذاكرسيايكون

ولا،كرسيغيرأنهالقوللصدقكرسيبأنهالفولكذبفلوأشياء(،من

نأبقولهمالقانونهذاعنالمسلمونعبروتد.الاحتمالينلهلىينثالث

معأ.برنفعانولابجتمعانلاالنفيضين

نفياينفيفهو،القوانينله!هالنهائيةالصورةهوالممتنعالوسطوقانون

!ككنولا،كاذبواماصادقامافالحكم،والنفيالاثباتبينوسطوجودباتا،

يكونأنوكلتنعهو،لاأوهويكونأن)ماوالشيءذلكوراءشيئايكونان

اثباتأنأيأ،لاتكونأنننكرف!نناأ،هوأبأنحكمنااذاأنناأيذلك،كير

ماإذاأي،حقيقياننقيضانعندناكانL.ف!ذا.الأخرىنفييتضمنالواحدة

شيءألاأنأياطلاقا،نستبعدهشيئابلا،عنمختلفةغير-ألا-كانت

نفسه.الآنفيوينفييثبت،حدينذايكونحكمكلف!نإطلاقا،نستبعده

بينالمتبادلالامتناععلاتةبوجوديجزمأنيستطيعلاالمنطقأنونلاحظ

نأسوىشيئايفعللاالممتنعالوسطتانونأنهذامنونستنتج.الشيئين

تتضمن-أ-لابأن-احتمالكلانتفياذا:العلاقةهدهوجدتاذاانه:يقول

قيمةحكملكلأصبحتوإلا،أحكامهتنطبقالممتنعالوسطقانونف!نأ-

لكي،حالةكلفيالجزئيةبالحقائقخاصةمعرفةالىحاجةفي)نناثم،مزدوجة

مادةفيالبحثالىبنابؤديوهذا.متناقضةنكونا،شياءأيمعرفةإلىنصل

.الصوريالمنطقيستطيعهلاماوهدا،الأحكام

ضمنأوعرفالمرنوع،الثالثوقانونالتناقضقانونأرسطوعرفوقد

فكرةيقدملمأنه،إلاالتناقضبقانونصرحقدأفلاطونأنحقيقة.الهويةقانون

لمف!نهالقوانبنهذهأرسطوعالجوحينغيرهاالىمنهانسيرأنكلكنواضحة

الأساسبةا،مثلةأنهاعلىاليهانظربل"منطقية"،مبادىبو!فهايعالجها

بديهياتعندهفهي،البراهينجميعمنهاتبدأأنينبغيالتيالمطلقةللمبادى
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المنطقيالتفكيرعدقو:الاولالبزء

onعامة axiomsحم!اCoمننكونذلكوعلى،العلومجمبعوراءنكمن

عنحديثةمعرضفيالفوانينهذهشرحإنهبلالمبتافبزبفا،اختصاص

الأولي.الفلسفةاوالميتافيزيقالدراسةالأولىبالموضوعاتالمثعلقةالمشكلات

نجديهياتأوالأولىْألمبادىبتتعلقالتىتلكالمشكلاتهذهبينمنكانفقد

الأولى.الفلسفةمجالداخلتعملأنهاعلىالمبادىهذهشرحوقد،البرهان

الأحكامجميععلىتسيطرأساسيةومبادىويفينبة،ضروريةانهاعلىوفهمها

للفكر،مبادىبوصفهانعالجهامادمناأنناالىبشيرأنحاولانهالا.والبراهين

للوجود.مبادىأبضاَتكونأنفلابد

ولكنأرسطو.لناوضعهاالتيالأساسبةالفكرقوانينهيهذه

يقرروالذيالكافيالسببثانرنأسماهرابعفانونالىأشارليبشزالفيلسوف

كانلماذانوضحعلة،لهبكونبوجدأنككنماكلأوموجودما-هوكلبأن

أخر.لمحوأيعلىبكونأندونالنحوهذالاعلى

النالبة:الملاحظاتالقوانينعلى-هذهولنا

هي،هيالحفبفةأنبفررا،ولفالفانونومنرابطة،مثصلةالفوانبنهذهأن10

هذهأنفبقرر،سلبيةناحيةمنالحفبفةبثبتأنهفلناففدالثانيالفانوناأم

هوالثالثوالفانونالوفت،نفسفيهيولاهينكونأنككنلاالحقبقة

هيتكوناناماالحفبفةأنفبفررالثانيللفانونالثرطيةالصورةكثابة

هدا.منكئرشيءولاكذلكثكونلالاماهي،

اذالأنناالذاتبة،قانونالىالمرفوعوالئالثالتناقضعدمقانونردككن2.

نفسفينعنىكماأ،لاتكونأنككنلاأه!هأننعنىف!نناأأهيانهلنا

فالقوانين.لاذنبلانكونأنلامابنكونأقاماهذهأأنالونت

الذانية.نانونإلىرثماككنالثلاهْة
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المنطقماهيةالاولا:الفصل

اقامةأوعليهاالبرهنةنطلبأندونقبولانقبلهابديهيةالقواننهد.3.

علىالخارجهنمستمدةوليستوفطربة،بدبهبةفهيصحنها،علىالدلبل

منمسنمدةالفوانينهدهأنبقررونالذينالاجتماعيننظروجهةعكس

الحارج.منومكتشةالجتمع

بنفدمأنبسنطبعلاالانسانيفالعفل،المنطقأساسهيالفوانبنهده4.

الأرسطيفالقياساليها،بسنندأندونوالاصتدلالالبرهنةفيخطوأ

صورتهفيحتىبرمنهوالمنطقالاسندلالعليهاكومكماعلبهاسب!وم

المنطورة.الحديثة

المنطقثراسلاأهمبة

لبستمبادئهعلىوالوقوفالمنطقدراسةأنبهاالمسلمالأمورمنان

تكونانيجببل،الأخرىدونالعلماءمنلجماعةاولئةدونلفئةحكراَ

الإمامادركولقد.والمنخصصينالدارسبنلكلالمشزكالحطهيدرامشه

اعثبرهحينماالمنطقدراسةأهميةالزمانمنترونتسعةحواليمظالغزالي

لناثقةلاالمقدمةهلهكلثلكلاالليالعالموان،العلوملكلالضروريةالمفدمة

دارصبحصلهاالقالفوائدنعددأنالمفبدمنبكونوند.معرننهأوعلمهفي

النالي:النحوعلىالمنطق

لنشاطناالعامالطابعونهمنفكبرناحفيفةادراكمحلىالمنطقبساعدناا.

مننعبرالتىالمنطقيةاقيستنافيالصحيحمنالفاب!دلتمم!زويؤهلنا،العقلي

هذهخلقهيالمنطقمهمةأنيظنمنويخططنفكبرنا.عنخلالها

وينمييطوربأنهالقولالمعقولالىوالأفرب،الانسانعندخلقاَالفدرات

فهدف،العلوممن7خرعلمأيضأنشأنههذافيوالمنطق.القدراتهده

منوليسعلبها،والسيطرةالأشباءنهمعلىالانسانمساعدةهوعلمأي
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المنطقيلتفكيراعدثوا:الاوللجزءا

الفلكعلممهمةفليستيفعلها،أوالأثمياءيخلقأنشيءفيالعلمأهداف

برسمأنأبضأمهمنهوليستكلا،السماوبة،الأجرامأوالأفلاكتكوين

يكتفي)نههذا:منتواضعأكثرهيمهمتهانسيرها،حركةللكواكب

علمعنيقالأنككنالشيءونفسحركتها.وتفسيرالكواكببدراسة

كيالعلمهذاظهورالناسبمتظرلم)الفسيولوجيا(:الأعضاءوظائف

ثكنلمو)ذا.الخعناء...بعدمنويستريحونويسيرونويشربونيثلون

لعلمكانما،نفسهمنالأشياءهذهفعلعلىالإنسانعندمفدرةهناك

الوجود.يرىأننفسهالأعضاءوظائف

السليمالتفكيرعلىنفسهمنقادرفالانسان،المنطقشأنايضأهووهدا

لعلمكانما،الانساناسنطاعةفيذلكبكنلمو)ذا،المنطقمساعدةودون

أخرجالذيهونفسهالانسانيالعقلأنذلكوأيةيوجد.أننفسهالمنطق

كبفالناسنعلبمالمنطقمهمةنبستهلىا،وعلى.للناسالمنطقعلم

بفكرونحينمابحدثماتوضيحهيوانما،صحيحةبطربفةبفكرون

فيالصوابتفكيرهمفيهايجانبالقا،سبابوشرح،صحيحةبطريقة

الأحبان.بعض

للتفكير،قوانينأوتواعدالناسعلىيفرضلاالمنطقف!ن،اخرىوبعبارة

الىالموصلةالوسائلانضللتقريرحكمانفسهمنينصبلانهأكما

مفهومهوللصوابالجانبالمفهومهداكانولفد.اليفينأوالصدق

المعرنة،ممدعنهنتجالذيالأمر،الوسطىالعصورفيالمنطقعنالمفكرين

كثرفهمالحديثالعصرفيالمناطفةأما.العلميالتفدمسيروتوتف

المناهجكلبسلامةالاعتراففيغضاضةيجدونلاانهمهلىا:منتواضعأ

المعرفة،وتقدمالعلميالكشفالىنؤديأنشأنهامنالثىالجديدة

منهاالجوهريعنللكشفالمناهجهذهلمحليلفيدورهمويركزون
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المنطقماهية:الاولالفصل

المناهجهذهفرضهيمهمنهمتكونأنمناللَهوشنغفرون،والثانوي

المسنفبل.ف!الانسانيالنفكيرعلى

إباهابكسبناالتيالمفدرةنلكفيتنجلىالمنطقدراسةفائدةانوالخلاصة

اقتضىانوتغييرهاولتعدبلهاصدقها،منللتثدثفكيرناننائجمراجعةفي

ذلك.الأمر

العفلبةالمبادىاسنخلاصالىالإنسانيللتفكيردراستهمنالمنطقبهدف

المخثلفةبالثطببقاتا،حيانبعضفيويهنمالنفكير،هذاتنظمالنىالعامة

نسلبمأبهاثسلمدانماالمبادىهذهالمخنلفةالعلومننافشولا.المبادىلهذه

كثابةفهيصحنها،علىالدليلاقامةمنفرغقدالمنطقأنمرجعه

واستخلاصنظربانهابناءفيالعلومهذهالبهانستندالتيالأولىالمسلمات

ومبداالنناقضعدمومبدأالذاتية:مبدأالمبادىهذهفيلومنننالجها.

المنطقمبادىعلىالدارسبتعودوحينما.الخالاسنفراء...ومبدأالفباس

.عندهالجردالنفكيرملكةتفوبةعلىفشبئاَشبئأبعملف!نه

والاستقرائبةالاستنباطبةالمناهجمنالمخنلفةا،نواعبدراسةالمنطقيهنم

والتجربببةوالرباضة()المنطقالصوريةالعلوممخنلففينسنخدمالق

والناريخوالنفس)الاجتماعوالانسانبةالخ(..والكيمباء.)الطببعية

تلفينهيمهمتهأناعتفدإنالمنطقدارسوبخط!الخ(....والفانون

يقيمونهالذىالبرهانوجوهرطيعةفيدرسأالعلومهذهفيالمتخصصين

دارسان.وشننبطونبفكرونأنلهمكيفأوننانجهم،صحةعلىندليلأ

ف!نعام،بشكليتطلبهاالتيالصوريةالعامةبالشروطمعرفتهعكمالمنطق

الىوأولئكهؤلاءنظربلفتأنله،وحقعلبهلواجبأنهبل،امكانهفي

بعضفييغلفال!يالاضطرابدالى،براهينهمفيالكامنالتناقض

اسندلالاتهم.الأحيان
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المنطضلتفكيراعدقو:الاولالبزء

ظروفوفينظرنافيتعتبرالمنطقدارسيحصلهاالتىالرابعةوالميزة4

منهوافادالمنطقدرسمنأنوخلاصتهاجميعأ.أهمهامن-الراهنمجتمعنا

والمجازالبلافةتستخدمالتيالخطابيةالأنوالبينيفرقانامكانهفيكان

التقريريةالموضوعيةوالجملالأقوالوبينالخ...والكنابةوالاسنعارة

الفولأنفيهفمكلاومماغيرها.دونالمنطقمعهابتعاملالتيالعلمية

ووجدانه،الانسانعاطفةعلىيعتمدالذيالاقناعفيوسيلتناهوالبليغ

علىويعتمدتقريرينوعمنقضابابسنخدمالذيالمنطقوبينبينهوشتان

القائمللاقتناعمكانلاأنهالبيانعنوكنى.وأدلتهبراهينه)قامهفيالعقل

صدقعلى-مثلأ-العقليالدليلتقديمبعد،والوجدانالعاطفةعلى

نفبضها.وىبفضبة

بالنسبةالوجدانأوالعاطفةلغةأهميةمننقللأنناهذامعنىوليس

عدكلةلغةبأنهاعليهالمحكمأنهدفناولبس،الانسانهداكانماكائناللانسان

اوكثيرفيالموضومحيالوافعإلىنشميلاوهمبةأمورعنالانعبرلاالجدوى

نعزتف!نناذلك،منالعكسعلىبلالقيبل،هذامنشيئأبالنافيليس.قليل

علىوننوأدبشعرمنالانسانب!مّجهعماللتعبيراللنةهدهبضرورة

كلفيالإنسانلحياةوالشعروالأدبالفنبأهميةكدلكونعزف،العموم

محدةمنذالعربيمجتمعنافينطورلمأنناهوهنالكماوكل.وزمانمكان

العلملنةوأهملنا،والعاطفةالوجدانلغةالاشبئأ-طورناقدكناإن-قرون

التطررتصنعالتىهيوالمنطقالعلمفلغةرفضنا،أمقبلناوسواء.والمنطق

والازدهار.والتقدم

ماوهي:هامةنقطةاليالإشارةمنلابدالفصلهدانحتمأنوقبل

علممنجزءاَالمنطقيعدوهل3السيكولوجيةوالنزعةالمنطقبينالعلاتةطبيعة

النفس؟
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المنطقماهية:الاولالفصل

السيكولوبيلاوالنزهةالمنطق

النزعة:الأولىنوعنإلىالمنطفيةالسيكولوجيةالنزعةتنقسم

النظربةالأسسبأنالخاصبالرأيتنمسكالئيوهيالضعبفة:السبكولوجبة

فيالسيكولوجيالبحثأنعيثالسبكولوجبةفينكمنللمنطقالضرورية

ليستولكنها،ضروريةاشزاطاتبشكلالحقةالإنسانيةالفكربةالعملبات

التيالقويةالسيكولرجيةالنزعةفهي:الثانية.أماالمنطقأسسفيللبحثكافية

لعملباتوصفيةفوانينالمنطقفوانبنوأنالنفسعلممنفرعَاالمنطقتعنبر

للأفعالهتوكبداتأنه!اعلىالقوانينتلكوتفهم،الحقالانسانيالتفكيى

عملياتفيالسيكرلوجيالبحثأنالنزعةهدهتؤكدذلكعلىوبناء.العقلية

المنطق،أسسقيللبحثوكافبةضروريةاشزاطاتتشكلالانسانيالنفكير

المنطقمهمةلفهماساءةكثابةسيكونذلكف!ن*فريجه""يقولكماولكن

.))(واسسة

فيمبكرةأشكالالىبنوعيهاالمنطقفيالسيكولوجيةالنزعةتوكلويعود

للمعرفةطبيعيأساستفدبمالمثالسبيلعلىلوكحاولففد،الفلسفيالفكر

العفلفيتمثلاتالأفكاراناعتبارغلى،المعرفةمصادرعندراسة!علها

أصبحتالطريقةوبهذه،المعرفةتحصيليتمالتمثلاتهدهخلالومنالبشرفي،

أمابالضرورةة)2(سيكولوجيةطبيعيةلظاهرةدراسةوالمنطقالمعرفةدراسة

عندويحدثالأفكار،بينعلاتةإلاهوامالاستدلالرأىأنفقدبكارتْ!

الانتفالالىدومأتؤدىعمليةوهي،لأخرىواضحةفكرةمنالعقلانتقال

(1.1Frege.:,.G "Thought" in Investigations")p
14(2.Currie,,.G Op. Cit,)p
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المنطقىلتفكيراهواعد:الاوللجزءا

لاالحدسخلالمنالاصحبحَاالاستدلاليكونولا،أخرىإلىحقائقمن

الصوريْ.)1(الاسندلالفواعدخلالمن

طبيعي،كيربشكلالمنطقمعالتعاملالىالآراءتلكمثلأدتولقد

!بثخاصئوعمننفسيةعملياتإلىترتدانككنالمنطقيةالعمليات+وكأن

بينمتبادلتأثيرهناكيكونحتىالشعورتيارفيالمنطقيةالعملياتتدخل

بدلأعقليةعملياتذاعلفاالمنطقؤديكارت.!لوك.اعتبرباختصارالنوعينة)2(

الاستدلالبينموضوعيبشكلللتمييزمعيارئاعلميْافرغايكونانمن

الصحبح.وغيرالصحيح

مننجول"ؤرسلمنكلمنطقيخلفلمالمعاصرينالمناطقةإلىبالنسبةأما

الخاصةالنظربوجههتمسكففدنجوذالىفبالنسبةالسيكولوجبة،الجوانببعض

الغرضالفكر"+(:اْنفوانينكتابهفيفبقولالفكر،قوانينهيالمنطقتوانينبأن

العقليةالعملياتلثلكالأساسيةالقوانينعنالبحثهوالتاليالبحثمن

علىونرسخرمزيحساببلغةعنهابالثعببرنفوموأنالتفكير،بهايتمالتى

المنطقيكونأنفلابدنجول"لرأيمنهجه+.)ر(فونقاوبنىالمنطقعلمالأساسهذا

الاهيماالتفكيرفقراءة،بالملاحظةقوانينهاكتشافعليناأنكعنىتحريبثاعلمَا

14(1.Ibid.,)P
والنئرللطاعةقباء.دارالصورفيالمنطقالىالمدخل:رشوانمهرانمحمد)2(1.د/

والرباضي،الصوري(لمنطق:بدويالرحمنعبدأبضأ:وانظر05.ص.8991والنوزيع

السرياقوسي:عمدابضا:وانظر2425-ص.6291القاهرة،المصريةالنهضةمكتبة

.0891ov11-14القاهرةالثر،وللطباعةالثقافةدارالصورئبالمنطقألتعرف

التعبير:نتفادىأنالأفضلمنأناعتقدفبقولْ.للمنطقالنسمبةه!هتريجهْيرفض)8(

نلكنرجعأنعلينالكانفكرفوانينالمنطقكانفلو،المنطقفيالفكر"نوانين

انظر.ْالنفسعلمالىالقوانين

1451." in TV" p11!رغ:.Frege,G (3.1Boole.:,G"An Investigation of The Laws of Thought", .1854,.kroYweN)p
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فبقولالبقبن،الىالمؤدبةالنفسبةوالأحداثالظراهربينالعليالارنباطنواعد

ثرنكزوأنلابدالفكربةعمليانهف!ن،الأخرىالعلوممثلمثلهالمنطق*ان:بول

نعينخلالهامنالثيالعملباتهوالملاحظةهذهمثلوموضوعالملاحطةعلى

.'()")1(الفوانبنة

العلممنفيهاننتقلالتىألعمليةبأنهالاستنباطيعرففهرزسلأما

نعنبرلنولكنناالننبجة،هيأخرىبفضيةالعلمالىالمفدمةهيمعبنةبفضية

هناككانتاذاالاأي،صحيحةكانتاذاالامنطقيْااستنباطاالعمليةهذه

علمنااذاالشيجةبصحةالاعنقادفيالحقلناتجعلوالنتبجةالمفدمةببنعلافة

.)2(صحبحةالمفدمةأن

زسلْأنوهوأساسبْاملمخانلاحظالتعربفهذالمحللأنحاولنالاذا

العنصرالاستنباطة)3(هذاخطواثضمنسيكولرجيعنصروجودنجفرر

نأعرفنااذازسلةْبقولبهلمحننقومالذيالفكريالفعلكثلالسبكولوجي

دائماوهناكلنقربر)ك(نتقدمأنفنسنطيع)ك(،تسنلزم)ق(وأن،صادفة)ق(

بهانصلطريفةفالاستدلالالاسندلال،حول!نبهككنلانفسانيماضيء

نسثدلأنلنانسمحالنيالعلاقةهوفيهانفسانياليسوما،جديدةمعرفةالى

3.I)Ibid., )p

النفطةهذهنتناولوسوتوالرباضباتالمنطقفيالتجرييةالنزعةقربجةبننفد)88(

الرابع.الفصلفيللأعدادمللنصوزتربجةنفدفيتفصبلئا

فؤادأحمدد.واحمدمرسيعمدد.نرجمةالرياضبةْللفلسفةمفدمة:ْرسل)2(

915ص0891.;الفاهر،العربسجلمؤصسة،الأهواني

ناريخبدونالجامعيةالمعارفدار.الرباضيْالمنطقالفادر:تظرباتعبدماهرد/ا)3(

،63ص
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المنطقيالتفكيرعدقو:الاولالجزء

علىالحكمإلى)ق(علىالحكممنالفعليالانتقالولكن!حيخا،استدلالاَ

نفسبة)1(.عملبة)ك(

المنطقبةالسبكولوجبةللنزعةالأولالنوعتمثلالسابفةالآراءكانت

نلملهاالممثلينفل"كبرفيعدالقويةالسيكولوجيةالنزعةأما،الضعيفكعناها

الصحةمثللمفاهيمسيكولوجيتفسيرنقدبميجبأنهالقولعنديقف

ليس:ألمنطقأنعلىبتثيدهذلكعلىزادبل،والبرهانوالاستدلالوالصدق

علمَا،كونهكقنضىأنهمعه،متعاونعلممجردأوالنفسعلمعنمنفصلاًعلفا

عنالجزءتميزالأخيرهذاعنيتميز،النفسعلمشعبمنشعبةأوفرغايعد

النفسلعلميدينانهأخر،جانبمنالعلمعنالفنوتميزجانبمنالكل

كلها".)2(النظريةبأسسه

بينالتوحيدرفضواالذينالمعاصرونالمناطفةمنالعديدلمجدأنناوالوافع

وجهةمن-فهناكفريجة"الشهيرالألمانيالمنطقيومنهمالنفسوعلمالمنطق

كيفبةنفسرسيكولوجبةفوانينئعدالتيالتفكيرقوانبنببنللنمييزسببان-نظره

قوانينتعدالتى)المنطق(الموضوعيالفكرتوانينوبينالنفكيرعمليةحدوث

كيرالاستدلالاتبعضتعدلماذانفسرأنككنلافأولآ:صحيح".أستدلال

المنطقيةالقوانينكانتاذاثانيا:.فقطالسيكولوجيةللقوانينوفقاصحيحة"

بينالتمييزهذاولترسيخ.يحدثلاهداأنالاتتنير،فقدسيكولوجيةقوانين

فيالبحثموضوعاختلاف"فريجه.يبينمنطقيهووماسيكولوجيهوما

ومنبالحواسادراكه!ككنلاالمنطقمحث"موضوع:فيفولالنفسوعلمالمنطق

الطببعية،العلومنوانينمعويتناقضالنفسعلممعيتشابهفقد،المنطلقهذا

.162صالرياضية..للفلسفةمقدمةرسل:ْ)1(

(2 Mill. .J .S:, "System of Logic Ratiocinative and Inductive".London)
".5,2591.
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المنطقماهية:الاولالفصل

هذامنالرغموعلى.الملموسةأوبالمرئيةليستيخيرهاوالأفكارفالغرائز

والسيكولوجيألمنطقيالمعرفةمنالفرعينهِ!ينبيفقاطعفارقفهناكالتس!اب

بالطريفةففطبالصدقمهتمالنفسفعلم)صدق(،كلمةفيالفارقهذاينمثل

الجفائق،نطاقنرسيخهوالنزعةهذههدفانحيثعلم،كلبهابهثمالنى

بهبقوممافهذافبه،ثبحثالتيالجالفيالصدقنحاصيةمهنمةكبرأنهاالا

الشكلبنفس.الصحيحالاسندلالفوانيننأسبسهيالمنطقمهمةلأنالمنطق

....الخة)1(وففاالحرارةوالئفلمنلخصاثصعلىالفبزياءنيهنركزالذي

ومن،الحواستدركهأنككنلاالمنطقفيهيبحثالذيالموضرعف!نلفريجه

ككنفما،الطبيعيةالعلوممعويتنافضالنفسعلممعيتشابهفهوهنا

الخارجيالحسيالادراكخلالمنالمناحةالأشياءهوندركهأنللحواس

طالما-والحكمالموضوعيوالفكرالمنطقعثموضوعبينمامعرفتها،لناوككن

وكذلك،الشكلبهذامتاخاليسالصحيحالاستدلالبراسطةنفسيرهامكن

ببنالحفيفيالثمي!زويتحققالنفسعلمفبهيبحثالذيالموضوعمعالأمر

فبال!نسبة،الصدقمفهومبلعبهالذيالدورالىبالاشارةوالسبكولوجيالمنطفي

)نحاصيةمهتمالمنطق،،نالمنطقماهيةعنفكرةالمفهومهذايعطيناللمنطق

قربجةفبذهبالنفسعلمإلىبالنسبةأمافبه()+(،يبحثالذيالجالفيالصدق

(1.3Ibid.,)p
ماوينضح،التوكيداتعنهاتعبرالقالمعرفةودعاوىالأحكامهناقريجةويفصد)!(

فياخذنااذاالمنطقفيالصدقبلعبهال!يالدورهذاحولفربجةعفلْفييدور

فيالفبزباءنبحثفكماوالفبزباء،المنطقببنفريجةبفدمهْالذكطالثابهالاعنبار

كاناذاعمابالسؤالفهتمالمنطقف!نمعبنةظروفظلفيماجسمحرارةدرجة

هذاعلىالاجابةوتمت،صادقةالأخرىالأحكامنكونانبشرطصادئاماحكئا

والضروريةالعامةالصلاتنفرروالقالصحبحالاسندلالنرانبنبراسطةالسؤال

الديالجالفيالصدق)كاصبةمهتمالمنطقأنلمجدالمعنىوبهذاالحفاثق.بين

فبه(.يحث
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المنطقيلتفكيراعدكوا:الاوللجزءا

لاهذاوسبب!ثه،موضوعتحديدفيدورأييلعبلاالصدقمفهومأنإلى

ولامرئبةنعدلاموضوعاتمعت!عاملالسبكولوجيةالنزعةأنفيففطيتمثل

الشعورمئل)1(الخارجيةالحسيللأدراكمناحةكيرأنهاأيعسوسة

علىالكذبأوبالصدقوصفهاككنلاوالتيوالغرائزوالأفكارواللاشعور

الموضرعيبالفكرتهنمالسيكولوجيةالنزعةكانتلووحنىبل،الاطلاق

نأككنأمروهوبأسبابهما"بلبتبريرهمابهنملاالنفسعلمف!ن،والحكم

)2(كانة؟لابالصدقلهعلافةفلاالفدر،بنفسالصوابالىأوالخطأالىبفودنا

وبينبينهوتفصلالصدقنحاصيةالاهنمامالسيكولوجيةالنزعةفتستبعد

الأحداتأوالعملباتنفسرالنىالسببيةبالفوانينمهثمةلأنهافيه،البحث

صادقةتمائجالىنؤديالعملباتنلككانتمااذاكه!انفسيربهمولاالعقلبة،

لا.أوكاذبةأو

ni..3.!11 "W p"أ(1,Frege,:,.G"Logic)
(2.2Ibid.,)p
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القضايا:الثانيالفصل

الثانيالفصل

القضايا

فهيالمنطفيالتفكيراليهينحلماأبسطهيpropositionالقضية

حجةفأي(.الاستدلال)ايالمنطقيةالحجةيسمىفبماالأساسيةالوحدة

أحدهما؟حدينمنتتركبقضيةوأبسطكثر.أوقضيتينمنتتكونمنطفية

بينوتربطح3ح4محمولاحأ!س!أيسمىوالآخر3!كالاأص!س!موضوعأالمناطقةيسميه

بينهما.العلاقةنوعتحددكااول"هس!رابطةالحدينهذين

نأعليناوأنواعهاالقضيةمعنىفيالقوللتفصيلنتعرضأنوتبل

ماف!ذاطرفيها،أحدهوالقضيةفيدالحدخذالآناسميناهماعلىأولانتعرف

حدكثلالورقةْ.هذهف!ناللون.بيضاءالورتةفلىهمثلتضيةمثلالديناكان

.الحمولحد!كثلاللون.نجيضاءوالموضوع

المنطقيةالحدود

الذىالحدتعنيوهيterminusهيلاتينبةلفظةمنسثشقTemالحد

طرفيها،أحدمنالقضيةيحدالذيهو)ذنالمنطقيفالحدما،شيءعندهيقف

نهابنهامنبحدهاوالذي،القضيةموضوعنسميهبدابتهامنبحدهافالذي

مجردهوليسالمنطقيالحدانالسابقالمثالمنلاحظناولعلنامحمولها.نسمبه

واحدبلفظعنهنعبرأنككنفالحدبالألفاظ،عنهنعبركنادان،اللغوياللفظ

المثالفيكمابلفظينأوحد،وطالعةحدهنافالشمسطالعة+ألشمسمثل

العربيةالإماراتدولةزئيسنقولمثلماكثرأوألفاظبئلاثةأو،السابق

واحد.حدعنتعبرالألفاظمنالجموعةفهذهالمتحدةالأمم"سكرتيرأوالمتحدة
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المنطقيلتفكيراعدقو:الاولالجزء

للحدودأمثلةخلالهامنأعطيناالتىالألفاظهذهف!نحال،ايوعلى

الأولىبالدرجةصوريالمنطقلأن،المنطقفيبذاتهاالمعنيةهيلبستالمنطفبة

الحدمنبدلافنضعالرمزباستخدامالألفاظهذهعننعبرماسرعانولذلك

الذيالحدمنبدلا*"بونضعمثلا"ا"السابقةالأمثلةفيالموضوعكثلالذي

".بهي+أهيبسيطةمنطقيةقضبةايصورةفتكونالهمول،يمثل

يذكرونولذلكمختلفةأسسعلىالمناطقةلدىالحدودتصنفماوعادة

أساسهماعلىنصنفاثنبنأساسبنبذكرهناسنكنفيلكننا،عديدةأنواعامنها

والكيف.الكمهما:الحدودأنواعأهم

الكمحيثطمن.أ

وكلبة:جزئيةالىالحدودتنقسم

ماأوبعينهواحدفردعلىعادةبطلقماهوParticularالجزئيالحد

منذلككيرأوشفراط.أوالورفة"فذهفوليمثلبعبنهواحدشيءالىبشير

العلماسممفامأحياناالوصفبةالجملةنقوموقد.الأعلامأوالأفرادأسماء

العرببةمصرجمهوريةزئبساوالمثلثة.ألعاصمةأوالعبفربات؟فؤلفنفولكما

وألخرطونمألعفابالجزئيةالأعلامأسماءالىنشيرالرصفبةالعباراتفهذه

النوالي.علىمبارك"حسنيؤعمد

كئرأوفردمنكئرعلىعادةبطلقمافهوUniversalالكليالحدأما

مدينةفثلثتهز،مئلواحدةصفاثأوصفةفيلاشتراكهمشيءمن

صفاتلمجمعهمكعبربنأفرادالىنشبر،نهاكلبةالحدودفهذه.الخأنسان،...

مشتركة.

فيكماالنقلبديالمنطقفينسمىقدحدوداهنانسمبهاماأنونلاحظ

)أيالواحدالماصدقذاتالفئةهوالجزئيفالحد،الفئاتباسمالحديثالمنطق
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القضايا:الثانيلفصل

جميععلىنحتويالتىأيالشاملةالفئةهوالكليوالحدالواحدإ،الفرد

الفضبة.ه!هعنالمعبرالرمزعلبهايصدقال!الأشباءأوالماصدتات

الكيفحيثصاأماصلأ.

وسالبة:موجبةالىالحدودفثنقسم

positiveالموجبالحد termأوفردفيمثحفقة!فةعلىيدلالديهو

Negativeالسالبالحدأما.الخ+صبوزكي،..معدن"،أنسان.،مثلكئر term

الخ.صبوز،..غيرذكبم،.غيرمئلموجبلحدنفيايكونالذيفهو

القضيلاممنى

سلبا-أوايجابافيه-نوكدلفظيتقريرأنهابقولهالقضيةأرسطويعرف

موضوعهواللفظيالتقريرحولهمنيدورال!يوالأمرأخرةش!لمعنماشيئا

والهمولالموضوعوبين،القضيةعمولهوالأمرهذاعنيقالوما،القضية

Toولش!e)الكبنونةبفعلالأوربيةاللغاتفيعنهايعبررابطةنوجد Bec)،

ثلاثةالىالقضبةوتحلبل.العرببةاللغةفيالرابطةبهذهبصرحلاماوغالبا

اللبسأوالغموضلمحاشيالىأساسايهدف(رابطة-محمول-)موضوعأجزاء

نفسها.الاستدلالعمليةفييحدثأنكلكنالذي

أخر،شحعنشيئافبه.نوكدالذياللفظيالتقريرهيالقضبةكانتواذا

امكاننافيويكونما،خبرأتتضمنالتىالعبارةهيالقضيةأنذلكمعنىف!ن

العبارةهيالقضيةكانتولما.الكدبأوبالصدقالخبرهذاعلىلمحكمأن

وأاستفهامشكلفينصوغهاالتيالعباراتمنا،خرىالأئواعف!ن،الاخبارية

فضايا.-المنطقمنظورمن-تعثبرلاذلكالىماأوتعجبأونهيأوأمر
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المنطقيالتفكيرثواعدل:لاوالجؤ

:تقولنقرةلديناأنأنرض

مننوعفأصابه،طالعةالشمسفوجدمتأخرا،الصباحفيبدرأستيقظ

إلىفصعدالكأبة،احساسمنيتخلصأنأراد.العملعنتأخرلقدالكأبة،

بدراستعاد.اليومالجوأجملما:بارتياحوفالحولهماتأمل،منزلهسطح

يتننىوأخذالمر2ةفيوجههالىونظربيتهالىفنزلاعصابهوهدأتتوازنه

بدرنذكربوما...".يعودالشبابليتألاالشهيرالشعرببيتخفبضبصوت

لحظةوبعدالباب+أغلقلهوقالعصامابنهعلىفنادىمفتوحاالبابتركأنه

بديهبينأبوهفأخدهقلبلاليرثاحالكرسيعلىمستلقيافوجدهابنهالبهعاد

مثلماتفعلولاسعيداحياتكتعيشأنتكبرعندماعصامياأرجولهوقال

إ..أبوكفعل

ككنمامنهاالعباراتمنالكثيرلوجدناالفقرةهذهفينظرناماو)ذا

الحكمككنلاماومنها"،طالعةالشمس+مثلبالك!بأوبالصدقعليهالحكم

يعودالشبابليتلملااليوم"والجواجملفامثلبالكذبولابالصدقلاعليه

حالةعنتعبرعباراتفهذهأبوك..فعلمثلماتفعللاوالباب"غلق2يوما....و

ككنلاانالعباراتهذهشأنومن.التواليعلىونهيوأمر،وتمني،عاطفية

منطفيةقضاياتمثللااللغويةالعباراتمنوامثالهافهيثمومنعليها.الحكم

يأ،ببالكلأوبالصدقعليهاالحكمامكانالمنطقيةالقضيةخصائصمنلأن

عليه.الحكمككنلمحلبلاأوخبراثعطيانلابدأنها

فهلواحد،معنىعنتعبرعديدةلغويةعباراتلديناكانتمااذالكن

مختلفة؟فضبةمنهاواحدةكلتعتبر

الميلاذقبل428عامفيولدأفلاطونمثلعبارنينلديناأنفلنفرض

وانمختلفةقضيةتمثلمنهماعبارةكلفهلأفلاطرنةهو428عامفيوألمولود

؟!.المعنىنفستضمنا
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القضايا:الثافيالفصل

)11كلبا"وأمتلكأنامثلمختلفةلفاتمنعباراتلديناأنولنفرض

"have a dogاو"j"I possess a dogا"unchim.11(منواحدةكلفهلأءا

مخنلفة؟!.قضيةنمثلالعباراتهذه

تكمنانماالمختلفةالعباراتهذهمنتعنيناالتيالمنطفيةالقضيةأنالواقع

ا،وليينالعبارنينفيالمعنىأنوكلا،العباراتهدهعنهتعبرالذيالمعنىفي

سواءالمخنلفةالعباراثف!نوكذلك،واحدةتضيةعنتعبرانفهماواحد

ذاتانهاطالماواحدةقضيةعنتعبرانمالغاتعدةاوواحدةلغةمنكانث

.واحدةونضبةمخنلفةعباراتأمام)ذنفنحنواحد.معنى

لافالمنطق؟اللغةعنالمنطقاختلافوجوهمنوجهانكتشفوهنا

)نماالألفاظ،هذهوترتيبالفاظهاباختلافالعباراتهذهاختلافهنايعنيه

هذهكانتسواءالمختلفةالعباراتهذهعنهتعبرالذيالواحدالمعنىيعنيه

اهتمام"جلأنقيلولدلك.مختلفةللغاتأونفسهاللغةثنتميالعبارات

.باللفظْاللغوياهتمامجلبينمابالمعنىالمنطقي

كلانقولنافيوالعبارةالقضيةبينالفرقنلخصسبق،ماعلىوبناء

فالاسنفهام.قضيةبالضرورةليستعبارةكللكن،عبارةبالضرورةهيقضية

تعتبرلاقلنا-كمالكنها-،عباراتفيتصاغ...الخوالتعجبوالنهيوالتمني

قليل.أوكثيرفيالمنطقعالمانتباهتثيرقضايا

مازالالبعضأنمنالرغمعلىوالحكمالقضيةبيننميزأنو!ككننا

أنكعنى.القضيةمعنىمناتساعاكثرالمنطقفيألحكم"معنىانبينهما.بخلط

بالضرورةهوليسحكمكللكنحكم،علىبالضرورةتنطويقضيةممل

صورةفيعقولنا"في"فكرةعنتعبيرهيالقضيةأننقولذلكولتوضيح".قضية

دعبرو-عنهاعبرناعقولنافيفكرةعنعبارةهروالحكملغويةألفاظ

أماميالموجودةالأشياءعلىببصريتنقلتف!ذا.لغويةألفاظصورةفيبعد-
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المنطقيلتفكيراعدقوا:الاوللجزءا

هوالذيالكتابغلافلونعنفكرةلنفسيكونأنلاستطعثالمكتبعلى

فيالحكمهيالفكرةوهذه....الخينتهيأنأوشكالذك!قلميعنأوأمامي

هذهتصبحلفظيةصورةفيالأحكامهذهعنأعبروحين.حدهعلىحالةكل

موتفهووالحكم،الحكمعناللفظيالتعبيرهيفالقضيةقضايا.ا،حكام

الرفض.أوبالفبولالموقفهذاكانسراءأمامهتوضعاليالوقائعمنالعقل

واقعة-ايجاباأوسلبا-بهنؤكدالذكطالذهنيألفعلهوالحكمأخرىوبعبارة

الايتحدثلمأرسطوأنبالذكروالجدير..الواقعةهذهنحصوصماأمراأوما

فقط.القضيةعن

القضاياتصنيف

يتمالتيالنظروجهةحسبلمحومنكثرعلىالقضاياتصنيف!ككن

ونركيبها:القضيةطبيعةهما:أساسينعلىهناوسنقنصرالفضابا.ثناولوففها

تألبفبة.وقضايانحليليةفضاياالىالقضاياننقسمطبيعتها،حيثمنأما

)شرطية(.مركبةوقضايابحميطةحملبةقضاياالىفتنقسمتركيبها،حيثمنواما

التفصبل.منبشيءللقضاياالتصنبفهذاسمسناولبليوفيما

التاليفيةوالقضاياالتحليليةالقضايا10

النحلبلبةالفضايا10

وانماموضوعها،إلىجديدامحمولهايضيفلا%لنيأنلكِ--

او)2+2=4(.زوجها(،ماتامرأة)الأرملةقولنا:.مثللهلمحليلمجرديكون

ونوضيحاثحليلاجاءبل،الموضوعالىجديداالهمولفيهايضفلمفضايافهذه

عليها،الحكممعيارثحددفقدالتحليليةللقضيةالطبيعةهذهالىوبالنظر

بيناتساقهناككانفلوحديهاالىالنظركجردبنمبكذبهاأوبصدقهافالحكم
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القضايا:الثانيلفص-

الموضوعمعمتسقاالهصرليكنلموانصادتة،كانتومحمولهاموضوعها

كاذبة.كانت

كذبهاأوصدقهاعلىبهلمحكمالذيالمعيارهوحديهابينفالاتساق

ماتأمرأةأن)ذ،الحدينمعنىبينتنافصوجودعدميعقهناوالاتساق

وهوالأرملةْ،موضوعهامعنىيتناقعمعلاا،ولىالقضيةعمولوهوزوجهأ

.,...jSJهوبل -L U - J 1j2الثانيةالقضيةف!ا،مرلك 2+ _iتمامامساوية

امرأةا،رملةمثلافلنالوأما.أربعةيساويجمعهماحاصللأنللاربعة،

بينهماوأن،الحدينبينمففودالانساقأنفسنلاحظ344=ئ!+أومتزوجة!

جمعفحاصل،كاذبةبأنهاككلالقضيةمحلىنحكميجعلناالذيالتناقصبالتالي

انتفىفقدثمومن،القضيةموضوعوهو4يساويولا5يساوي23+

القضية.بكذبونحكمالاتساق

نأفبلفقدالقضبة،حديبينالاتساقهوهناالحكممعباركانولما

خبرااوجدبدابضيفلامحمولهالأنالصدقضروريةالتحليليةالفضاباهله

أنناكلعنىالصدقأوليةقضاياإنهاقيلفقدوكذلكللخطأ.!عرضهاأنكلكن

العالمالىأوالواتعالىالرجوعالىلمحناجولاحديهاالىالنظركجردعليهالمحكم

الخارجي.

والرياضياتالمنطقفيدائماتتوفرالتحليليةالقضاياأنالملاحظومن

طربفةفيبالنظربتمعليهاوالحكموضروريةاوليةالعلمينهلبنفضاكالأن

ومثسقا.صحيحااستخداماالألفاظأوالرموزاستخدام

النألهفبةالفضا!ا.ب

هذايحمل)ذموضوعهاالىجديدافيهاالمحموليضيفالتىالقضاياهي

ألمعادنفولنافيمثلاانظر.الكذبأوالصدقيحتملجدبداخبرادائماالهمول
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المنطقيلتفكيراعدثوا:لاولالجزءا

قضابافهذهالئانيةةفيميل00016بسرعةيسيرالضوءن2أوبالحرارةنتمدد

ثمومنالهمول،اليناحملهالديالخبرالىنتوصلفلنموضوعهاحللنامهما

ارتباطهصحةعلىلمحكملكيلمحتاججديداخبرايضيفالهمولهذاف!ن

بالنسبةلنعرفالعمليةالتجاربداجراءالخارجيالواقعالىالعودةبالموضوع

نتمددكانتف!نلا،أمفعلابالحرارةلثمددالمعادنكانتاذاماالأولىللقضية

داذا،صادقةفالقضيةللحرارةمصدرالىالمعادناحدمنجزءأيقربنامااذا

الحكممعياران.كاذبةنكونفالفضية،بالحرارةتنمددلاانهاالنجارباثبنت

ماوهذا،الخارجيالواقعهواذنالنألبفبةالفضيةفيالكذباوالصدقعلى

لاعليهاالحكمأنأينجعدبةقضايافهيثمومن.الثحليليةالقضبةعنكلبزها

المعملية.الثجارباجراءبعدأوالخارجيللواقعالرجوعنجعذالابكون

النحلبلية،كإلفضاباضروريةولبستاحتماليةف!اياذللا+-!ي.وعلى

وأصدفهاعلىالحكمنسنطبعلالأنناالكدبولمحتملالصدقلمحنملفهي

الخارجي.للوافعالرجوعبعدبلحدبها،الىالنظركجردكذبها

وأالنأليفيةالقضبةصدقمنالنحفقامكانيةأنالىهناالاشارةولمجدر

نأالىعليهاالحكميعلقوهنا،الحاليالوتتفيمتوافرةتكونلاقدكذبها،

حبةكائناتفناك:مثلتضبةخدعليها.الحكممننمكنناالنيالوسيلةتنوفر

الىبعدنصللمللانلكنناتاليفيةقضيةفهذه.المئمزئكوكبسطحعلى

حيةكائناتكانتاذامالنعرفالبشرمنأحدعلبهيهبطولمالمشزي،كوكب

صدقمنالتحققوسبلةف!نثمومنلا.أمالكوكبهداسطحعلىتعبش

هدهعلىالحكمنعلقأنل!لكوعلبنابعد،لثوفرلمكذبهاأوالفضيةهذه

ك!بها.أوصدفهامنالفعليالنحقق!ككنناحتىوأمثالهاالفضبة

التحفقأمكانالمناطفةبسمبهماهوالنألبفيةالفضيةفيهناالمهمان

صدقمنالنحفقبوماسيمكنناأنهفطالماالفعلنئالنحفقبالضرورةوليس
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كثرتكونقدمعينةوسبلةوباستخدامالوانعالىبالرجوعكدبهاأوالفضبة

نأباعنبارتألبفيةقضبةأنهاعلىالقضبةهذهالىننظرف!نناونطورا،نفدما

البومصحتهمنالنحفقنسنطعلمانموضوعهاالىجديداخبرايضيفمحمولها

وثطورا.دفةالأكثرالوسائلامنلاكحينغداذلكسنستطيع

المنطقفيمتوفرةإلتحليليةالقضاياكانتاذاانهطبعاالواضحومن

علومأنهاباعنبارالطبيعيةالعلومفيمنونرةالنأليفيةالقضاياف!نوالريا!ات،

هذهفيقضبةأبةوأنالخارجيالوافعمنمسنمدةقضاياهاأنأي،الواقع

للواقع.مطابقةكانتاذاالانصدقلاالعلوم

الممرطيةوالعضاياالحمليةالعضايا2.

الحمليةالفضايا)1(

منننركبلأنهاالتفليديالمنطقح!سبالفضاياأنواعأبسطهي

موضوععلىمعبنة!فةلمحلالحملبةالقضبةففي.ورابطةومحمولموضوع

ليسالطقساوْ،البرودةْشديدالطقس"كقولناالحملهذاعنهننفيأو،معين

هي"أالتاليةالرمزيةبالصيغةالحملبةالفضبةعنالتعبيى.و!ككنالبرودةْشدبد

بالسلب.أوبالايجابهذاكانسواءحدينبينعلاتةتقرراذنفهيبْ

ا!ملبةللفضاكاالرباصالنسبم.

الكممبدئيحسبانواعأربعةالىنقلبديا--الحمليةالفضاباننقسم

quantityوالكبفquality.

وذلكParticularوجزئيةuniversalكليةالىتنقسمالكمحيثفمن

جميعينناولفبهاالحكمكانف!ذاالفضيةموضوعفيالنظرخلالمنبنضح

بعضعلىمقصورافيهاالحكمكانو)ذا،كلبةالقضيةكانتالموضوعفئةأفراد

جزئبة.القضيةكانتالموضوعنئةأنراد
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وسالبة4بمآrmativeموجبةإلىتنقسمفهيالكبفحيثمنأما

negative،تشيرحسبمابالايجابوالهمولالموضوعبينالعلاقةكانثف!ذا

القضيةكانثسالبةحديهابينالعلافةكانتو)ن،موجبةفالقضيةالرابطة

سالبة.

والكبف(الكم)أعنيالمبدابنهذكنالاعثبارفيأخدناماف!ذاوبالطبع

هي:الحمليةللقضيةانواعأربعةأمامأنناسنحد

.بهيأكلأياحرار،العربكلمثل:الموجبةالكلية-

.بهيألاأيمسثغلين،لبسواالنجاركلمثل!السالبةالكلبة-

.بهيأبعضأي،أفارقةالعرببعضمثل:الموجبةالجزلية-

.بهيأبعضليسأيأنارقة،ليسواالعرببعضمثل:السالبةالجزدية-

النفليديالمنطق!سبالأربعةبأنواعهاالحمليةالقضيةأنالملاحظومن

بينلالعلال!ةألاشنماذأوألثممن"مناساسعلىحديهاببنالعلافةتفرم

مافهمكلكنولاندمنعلانةهيالسابقةالأربعةالثضايامنفضبةأيحدي

المنطقؤيسسماخلالدقالاالحملباالفضايافيالتضمنعلالةتعنبه

ألفئةةكفهومالتقلبدي

بصفاتت!صفالأفرادأوا،ث!باءمنجمموعةنع!هامبوجهوالفئة

ببنهم!معالأنرادمنالعدكدعلىتش!نمللئةمثلالالنجار،واحدةمشنركة

ا!ملبةالقضايامنثدبةانالىنظرنامالاذاوهكدا.واحدأ،مشتركة!فات

وائضئنمحلافةالفحونوبينلئةكلثلح!درده!امنحدكلأنسن!دالأربعة

الفئنبنببئيربطأنالاجمابثأنومنهبالسلبأوبالايحابسواءاشمتمالط

بينهما.يفصلاذال!علبشانومن!!صلهما،
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القضايا:الثانيالفصل

التالي:النحوعلىذلكنوضحأنو!ككن

أنها!د.بهيأكلأوأحرارالعربكل:الموجبةالكليةللقضيةبالنمبةا.

اليهايشيرماحسبالقضيةوثقررألعربؤالأحرارْهمافئتينعنتتحدث

2خركعنىأوالأحرازالثانيةالفئةفيمثضمنةألعربئالأولىالفئةأنمعناها

و!ككنألعرب"الأولىالفئةعلىنشنملالأحرازالثانيةالفئةأنتقرر

التالي.النحوعلىالقضيةفتكونالدوائرطريقعنزلكتوضيح

ا!حرارص-

كا

ألعرب"فئةدائرةمنكبرالشكلعلىواضحهوكماالأحرازفئةفدائرة

علاقةمنقلناهمااذنتثبتالقضيةفهذهعلبها،تشتملأوتتضمنهاوهي

الأحرار.فئةفيمتضمنةالعربفثةكلأنتعنىفهي،الفئتينبينالتضمن

كلأأومستغلينليمممواالتجاربكل:السالبةالكليةللقضيةبالنسبة2.

ولماألمسنغلين.،وفئةألتجازفئةهمافئتبنعنتتحدثأنهالمحدبلبست

علاقةأنهاأي،بالسلبهناالفئتينبينفالعلاقةسالبةهناالرابطةكانت

المستغلين.فئةوكلالنجارفئةكلبينفصل

علىعنهاالتعبيرلكانالدوائرباستخدامذلكنوضحأناردناماو)ذا

التالي:النحو
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!5

والفئةألتجازالأولىالفئةبينعلاقةأيةوجودتنفياذنالقضيةفكأن

فئةضمنبكونأنكلكنالتجارمنواحدفلاألمستغلو!الثانية

المستغلين.

.بهيابعضأوأفارقةالعرببعض:الموجبةالجزئيةللقضيةبالنسبةأما3.

منوواضحالأفارقةْوفئةألعربئفئةهمافئتينعنأيضاتتحدثفهي

نأتقررفهيالأفارقة.وبعضألعربْبعضبينعلاتةتثبتأنهامعناها

فيوأفارقةغرب.همالأفرادفبعضمعا،الفئتينإلىبنتمونالأعضاءبعض

الوفت.نفس

خلالمنالقضيةهذهفيالفثتينبينالعلاقةعنعبرنامااذاذلكويبدو

التالي:النحوعلىالدوائر

تةالابأ!بالعرب

الفئةأعضاءبعضبينعلاقةقلناكماتثبتالتىالموجبةالجزئيةالقضيةان

)أب(المظللالجزءهذافيبوضوحتبدوالثانيةالفئةاعضاءوبعضالأولى

القضية.مئتىعنالمعبرتينالدائرتينبينالمشترك

بعضأأوأفارفةلبسواالعرببعض:السالبةالجزئيةللقضيةوبالنسبة4.

أعضاءبعضعنتتحدثالموجبةالجزئيةكالفضيةفهيب.هيليست
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القضايا:الثانيلفصل

(لأفارقة+،الثانيةالفئةاعضاءكلعنتفصلهمولكنهاألعرفيالأولىالفئة

وأا،فريقيةالقارةالىينتمونلاالذينالعرببعضعنتتحدثفهي

أنربفببن.لبسواالذبن

طريقعنفممبهابينوالعلافةالفضيةهذهمعنىعنالتعبير!ككنثمومن

التالي:النحوعلىالدوائر

لهالافاأ!بالعرب

الأنرادعلىيشيرالديهوالمظللالجزءأنالشكلهذامنويتضح

العرببعضعنتتحدثفهي،السالبةالجزئيةالقضيةعنهمتتحدثالذين

فهي.بالفئةالىينتمونلاالذيناالفئةأفرادبعضأي،أفارقةليسواالذين

كلوبينالعربمنعنهتتحدثالذيالبعضهلىابينعلاقةوجودتنكراذن

الأفارقة.

الحملبةالفضبةسور.

منهاقضيةكلأنالحملبةالقضيةلأنواعالسابقالتحليلفيلاحظنالعلنا

إليهاالاشارةالسابفةالثلاثةالمكوناتالىبضافلفظأوعلافةعلىلمحتوي

الىويهدفالمكوناتتلكعلىيضافالذياللفظأوالعلاقةوه!هللقضبة

فيquantifier.السورالمناطقةيسميهماهوبدتةوكيفهاالقضيةكملمحديد

الحملية.القضبة

القضايافيوكيفهاالقضيةلكمالهددةوالألفاظالعلاقاتهذهوتختلف

عنللتعبيروكافةكجميعيفيدهاماأو)كل(نستخدمأننا)ذرأينا.كماالأربعة

النفيذلكيفيدمااوليس(...)كلونستخدم.الموجبةالكليةالقضيةسور
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السالبة.الكلبةالقضبةسورعنللتعبيرواحد...لاأولا...مثلللكل

عنللتعبيرالخ"كالبية"،..."معظمْ،مثلمعناهايفيدماأو)بعض!ونستخدم

فنستخدمالسالبةالجزئيةالقضيةلسوربالنسبةأما.الموجبةالجزئيةالقضيةسور

...(.بعضاليسأو...(ليس...)بعض

فيستخدمونالرموزباستخدامالأسوارهذهعنالمناطقةبعضوشبر

ول"حينذاكصورتهافتكونالموجبةالكليةالقضيةصورعنللتعبير)ول(الرمز

الموجبةللجزئيةو)1(.،أبص!"صورتهافتكونالسالبةللكلية)س!(و+،أب

ماوأحياناأبئةصورتهافتكونالسالبةللجزئيةو)5(أفي،أصورتهافتكون

5،1،الرموزهدهنستخدم EAالمناطقبعضلدىككلالقضيةعلىللدلالة

السالبةللقضيةرمزص!وتكونب"هيا+كلتعنيولفتكونأيضا؟التقليدلن

وهكدا.ككل

المناطقةويرىسور.دوننردقدالقضايابعضأنهنابال!كروالجدير

ويتم.الدتبقبالمعنىفضاياتكونمتىالفضايالهذهسوروضعبتمأنضرورة

لكانحيوان"الإنسانالقضيةكانتفلوالقضيةمعنىحسبالسورهذاوضع

كليةثضيةتصبححيوان"أيانسانكلفتكونيناسبهاماهوالكليالسور

قضيةلتصبحتأويلهاالمناسبمنلكان"القامةطوالألرجالفلناداذا.موجبة

.القاهةْطوالالرجالنجعضموجبةجزئبة

تضاياالمناطقةوش!ميهاسوردونتردالتيالأقوالهذهأمثالف!نوهكدا

ومن.دقيقةحملبةفضايافتصبحلهامناسبةأسوارووضعنأويلهامهملة.كلكن

الشخصية،بالقضيةالمناطقةبعضلدىيسمىماالىنشيرأنأيضاهناالمناسب

"سفراطفولنامثلمعيناشخصاموضوعهايكونالنيالقضيةتلكأي

المنطقفينعاملالقضاباهذهأمثالان.الخ..،.طالبأحمدأوفيلسرفي

أنهاهوالكليةالقضيةفيالأكلأنباعثبار،الكلبةالقضبةمعاملةالثقليدي
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يقعقضيةالشخصيةالقضيةكانتولماموضوعها،محنشاملةبصورةتتحدث

ت!حدثكليةقضيةباعتبارهاالبهاالنظرفيمكنالموضوعكلعلىفيهاالحكم

واحد.فردنهأرغمموضوعهاعنبشمولية

الحملبةالفدا!ازالاسن!راق.

وضعطريفةالمناطقةبهيحدداصطلاحياسمdistributionالاستغراق

ف!ذاالحد،أفرادكلعلىالحكموفوعيعقرهوالحملبة،الفضابافيالحدود

واذا،مستغرقالقضيةموضوعأنقلناالموضوعحدأفرادكلعلىالحكموقع

وهكذا..مستغرقالفضيةمحمولأنقلناالهمولحدأفرادكلعلىالحكموفع

الأربعةالحمليةالقضاباعلىللاسنغراقالمعنىهلىاطبقناماوازا

علىليهاالمستغرقةالحدودلوجدناالفضابالنلكالسابفةبالنحلبلمسنعبنين

النالي:النحو

القضيةأنباعتبارمستغرقموضوعهاأنسنجدالموجبةالكليةالقضيةفي-

حاضرون.كانالطلابمملمثلفضيةلدبناكانفلوانراده،كلعننتحدث

حدلهوثمومنألطلاب،الموضوعأنرادجمبععلىهناوافعاالحكم

نضيةفهيثمومن.الهمولأفرادكلعلىالحكمبفعلمببنما.مستغرق

عمولها.ئسنفرقولاموضوعهانسنغرق

هناالفضيةلأننظرامستغرفينالحدينانسنجدالسالبةالكليةالفضيةفي-

وكلالموضوعافرادكلببنايومحمولهاموضرعهالينالنامالفصلنيها

الفصلنعنينهي.مستغلتاجرلامثلفضيةلديناكانللوالهمولأفراد

التعبيرمنانضحكماالمسننلين،لئةافرادوكلالتجارنئةأفرادكلبين

وجميعالأولىالفئةأفرادجميعالىنشيرهنافالفضيةئمومنبالدواثرعنها
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موضوعهاالسالبةالكليةالقضيةتستغرقذلكوعلى،الثانيةالفئةأفراد

ومحموفا.

موضوعهاأفرادبعضعنتتحدثأنهالمجدالموجبةالجزئيةالقضيةفي-

ولاالموضوعنستغرقلافهيثمومنبينهما،ونربطالمحمولأفرادوبعض

تتحدثأنهاسنجدأحرازالعربنجعضمثلقضيةلديناكانفلو.الهمول

منهدااتضحوتد.العربالأحراروبعضالأحرار.العرببعضعن

المظللالجزءأنوجدنااذالقضيةهذهعنالمعبرنينالمتقاطعتينالدائرئين

الفئةأعضاءبعضعنتتحدثفهيعنهاالمعبرهرالدائرنينبينالمشزك

لهمالذينالثانيةالفئةأعضاءوبعض،الثانيةبالفئةعلاتةلهمالدينالأولى

نسنغرقولاالموضوعتسنغرقلافضيةفهيثمومن.الأولىبالفئةعلاقة

.المحمول

موضوعهانستغرقولامحمولهانستغرقأنهالمجدالسالبةالجزئيةالقضيةفي-

أنرادكلعنوتفصلهمالموضوعأفرادبعضعننتحدثلأنهانظرا

هدهحديبينالعلاقةعنالمعبرالشكلعلىذلكاتضحوتد.الهمول

القضية.

علىالسابقةالأربعةالقضايافيالحدودفيالاسنغراقنلخصأنوكلكن

التالي:النحر

الهمول.نستغرقولاالمرضوعنسنفرق:(A).مك-

والهمول.المرضوعتستغرق)!(:.سك-

.المحمولولاالموضوعتستغرقلا:(I)بر.م-

الهمول.وتستغرقالموضوعثستغرقلاب.س)5(:-
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جملةفيلقلناالسابقةالاسنغراقلأحكامكئرتلخيصاأردناماواذا

نسنغرقالسالبةوالفضاياموضوعها،تسنغرقالكليةالقضاياأنواحدة

منوجههوالحملبةالقضابافيألاسنغراق+أنالىهناالاشارةو!درمحمولها..

ألنضمنفكرةأساسعلىالحمليةللقضاياالتقلبدلنالمناطقةلمحلبلوجوه

الشدبدةأهميتهاالحمليةالفضابافيالاستغراقلأحكامأنكماألفئة!.ومفهوم

بعد.فيماسنرىكماانفليديالمنطقفيالمختلفةالصوريةالاستدلالاتفي

الحملبةللفضا!االمعاصرينالمناطفةلمحلبل.

صورةأبسطالحملبةالفضايافيبرونالنفليديونالمناطقةكاناذا

ناككنبل،كذلكليستأنهابرونالمعاصرينبعفالمناطقةف!نللقضايا،

هؤلاءنظروجهةمنالقضاياأبسطلأنمنها،أبسطقضاباالىالواقعفيننحل

فرداموضرعهايكونالثىأيالذريةبالقضايايسمونهماهيالمعاصرينالمناطقة

منالقطعة"هذهمثلافلنالوكما،علبهلمحملمعينةصفةومحمولاواحدا

الخ....جميلةالوردةف!هأواللونديضاءالطباشبر

التفلبدبةالحمليةالقضيةالىالجددالمناطفةهؤلاءبنظرالمنطلقهداومن

نظرهموجهةيوضحونوهم.بسيطتينقضيتينمنمركبةقضيةويعتبرونها

المنطقفييسمىماالتحليلهدافييسئخدمفبعضهمفكرتينأساسعلىهذه

الفاركةةألفئةمفهوميستخدمالأخروالبعضالقضيةزالةبالحديث

الفضيادالةباسنخدامالحملبةالفضا!المحلبل.

Propositionalالقضيةبدالةالمقصودان functionيحئويتعبيرأيهو

فضيةالىالقضيةدالةوئنحول.،محددةغيرمكوناتأوعددغيرمكونعلى

ماف!ذا.الهددةكيرالمكوناتلهذهأوالمكونلهداثابتةقيماحددناما)ذاكاملة

هيرموزعلىتشتمللأنهاقضايادوالفهذهمعدنةرجل،+ص.سمثلاقلنا

-65-

http://www.al-maktabeh.com



المنطقيلتفكيراعد!وا:الاولالجزء

محدد،كبرفردالىأوشيءالىتشيرالرمرز،الثانيةفيضْوالأولىفيش"

ثابت.معنىلهالبسرموزأيمتغبراتالحديثالمنطقفيتسمىفهيثمومن

+سقراط"منهمابدلاووضعناالسابقينالمثالينفيالرمزهذابرفعفمناماواذا

قضاياأماملأصبحنا،الثانيالمثالفيالنحاس!منالقطعةو"هذهالأولالمثالفي

معدنةالنحاسمنالقطعةف!هورجلشقواطهيمحددةمنطفية

المعاصرونالمناطفةيسمبهمماالسابقنينالقضيئينأنهناالملاحظومن

وعن،الأولىالفضبةفيسفراطهوبعينهواحدفردعنتمحدثذريةتضابا

وعلى.الثانيةالقضيةفيالنحاسعنالقطعةهذههومعينشىمنمحددجزء

الحملبةالقضاياالمعاصرونالمناطفةيحلل"القضيةدالة"عنالفكرةهدهأساس

النالي:النحوعلى

أحرار(البشر)كل:الموجبةالكل!10

أداةببنهماتربطبسيطتبنفضيئبنالىنظرهمفيالقضيةهدهننحل

مركبةفضيةالراقعفيهيبلبسبطة،فضبةليستفهي....،اذنأذا...الشرط

النالي:النحوعلىرمزياعنهاوشبرون.شرطية

هـ(ص!ط)ص()س

بلي:مالاحظونفهمهاالرمزبةالصيغةهذهنفرأولكي

علكلهناوهيدالماالصادقمنأوسفبملجمبعبالنسبةنعنى)س(.

كل.السور

صفنبن.علىبدلانهـمنغبران!.

+اؤا..نع!وهيالمنصلةالشرطبةالفضيةفياللزومعلىندلعلاتة!.

....)ذن

موصوففردعلىيدلمنغبرس.
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القضايا:الثانيلفصل

الموجبةالكليةالفضيةعنالمعبرةالسابقةالرمزبةالصيغةنفرأذلكوعلى

ذلكعنللزمطبالصفةموصوفةسكانتاذاسقيملجميعبالنسبة:كالنالي

القولدائماالصادقمن؟أخرىبعبارةأو.هـبالضرورةبالصفةموصوفةأنها

حر.أنهذلكعنللزمإنسانسكاناذابأنه

بسيطةقضيةأماملسنا-الحديثالمنطقنظروجهةمنأننا-ذلكومعنى

يستلزممفدمهاأنالاتفررلاشرطيةنضيةأمامبلحدبن،بينعلاقةتفرر

مقدمها(هو)وهدا)نسانسكانماIاذأنهالسابقةالقضبةمعنىأناذنالبها

نأهيمهمةملاحظةهناولنلاحظثاليها(.هو)وهلاحرأنهذلكعنللزم

منفردلأيالفعليالوجردتفررلاأنهاالسابقةالشرطبةالقضبةشأنمن

فهوانساناه!اكاناذاهأنمنكثرتعنىلافهي،فرضيةقضيةفهيالأفراد،

بالفعل.بشراهناكأنتفررأندونحر

لاأنهاباعنباروجودبةْلا+قضبةنظرهمفيالكلبةالقضيةف!نثمومن

الوجود.هذاننكرلاالوقتنفسفيأنهاكمامالشيءالفعليالوجودنقرر

الفهمعكس.هو.كلولسورهاالكليةللقضيةالفهمهذاف!نوبالطبع

ت!حدثالكليةالقضبةأنواتباعهأصحابهيرىالديالكليةللفضيةالتفليدي

بسيطة.قضيةأنهاكمابالفعلموجودينأفرادعن

حاضر(طالبالا:السالبةالكلبةالفضبةب.

التالية:الرمزيةبالصورةالسابقالتحليلحسبالقضيةهدهعنيعبر

هـ(-س!ط)س()س

تفراالصيغةتلكف!ن،السلبأوالنفييعنى-الرمزأنملاحظةومع

ماواذاهـ8.ليسأنهذلكعنللزمطسكانثاذاف!نهسقيملجميعبْالنسبة
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المنطقيلتفكيراقواعد:الاولالجزء

مىقبملجمبعبالنسبة.الرمزبةالصيغةلقرأنااللفظيةالقضيةالاعتبارفيوضعنا

حاضرا!.ليسأنهذلكعنللزمطالباسكانإذاف!نها

الكليةعلىينطبقالموجبةالكليةللقضيةالسابقالتحليلف!نوبالطبع

لاأيضافهيثمومنمالشيءالفعليالوجودتقررلاقضيةفهيالسالبة

بسبطة.نصةوليستفضينينمنمركبةقضبةأنهاكما"،وجودية

مسنغلون(النجار)بعض:الموجبةالجزليةالفضبة.ج

التالية:الرمزبةبالصيغةالقضيةهذهعنيعبر

هـ(ط.سس()س)ل!

وأنالاتل،علىواحدفردوجودعلىيدلرمز"ص!"أنلاحظنامالاذا

علىواحدفردهناك:تقرأالسابقةالصيغةف!ن،العطفواوعلىيدلرمز"."

الاعثبارفيوضعناواذاهـ.والصفةطبالصفةمتصفايكونعيث.سالأقل

علىواحدافرداهناكأن:الصيغةتقرأالموجبةالجزئيةللقضيةاللفظيالمثال

مستغل.وبأنهتاجربأنهمتصفاسيكونعيث.سهوالاتل

لبستالمعاصرالتحليلهذانظرفيالموجبةالجزئيةالفضبةأنبعنىوهدا

ويلاحظ.العطفواوببنهمانربطبسبطتينفضينينمنمركبةبل،بسيطةفضية

عنتتحدثلأنها(والسالبة)الموجبةالكلبةالفضيةعنتحتلفالفضيةهذهأن

..ؤجوديةقضبةفهيثمومنالأتل،علىواحدفردوجود

علماء(ليسواالناس)بعض:السالبةا!زديةالفضيأد.

التالية:الرمزيةبالصيغةالقضيةهذهعنيعبر

هـ(.ط.-سس()س)5

انسانبأنهيتصفسالفردوهذاس،الأقلعلىواحدفردهناكوتقرأ:

ليستالموجبةكالجزئيةالسالبةالجزئيةالقضبةأنذلكومعنىعالما.ليسوبأنه
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القضاياالثافي:الفصل

ويلاحظ.العطفاداةبينهماتربطبسيطينقضيتينمنمركبةبل،بسيطةقضبة

!.!وجوديةتضيةأنهاأكطالأقلعلىواحدفردوجودعنتتحدثانهاكذلك

أنهاأثبثالأربعةالحمليةللقضاياالمعاصرالتحليلهذاف!نوعموما

الكلبةالقضايابينالفرقأنعلىوكد.مركبةبلبسبطةقضاياليست

السورعنيختلفكل"فالسوربينهما،السورفياختلافهوالجزئيةوالقضايا

كلمةبينما،السابقالتحليلأشاركمافعلياوجوداتستلزملاممل"فكلمةنجعض".

ثمومن.القضيةعنهتتحدثالأقلعلىواحدفردوجودالىتشيرنجعض"

قضاياالجزئيةالقضايابينما،وجوديةلافرضيةتضاياالكليةالقضاياكانث

وجودبة.عطفبة

الفارفة.الفئةباسنخدامْالحملبةالفضا!انحلبل.

Nullالفارغةالفئة Setأحياناتسمىولذلكأعضاء،بدونفئةهي

مثلاتلنان!ذاصفر.أعضاءهامجموعأوفيهاأعضاءلاالتىأي،الصفريةبالفئة

كونهبينيجمعشيءيوجدلالأنهفارغةفئةهدهلكانت!المربعةألدوائرفئة

ضفربالرمزالصفربةأوالفارغةالفئةلهذهويرمز.الوقتنفسفيومربعا0دائر

ولوصفر.ا-عنهاالرمزيالتعبيرفسيكونأولتكنفارغةفئةلديناكانتفلو

ذلكأعنالرمزيالتعبيرسيكونفارغةفئةكونهاالفئةهذهعنننفيأنأردنا

صفر.تساويلااايصفر!

نارغة،فئةفئتانلديناكانفلوذلك،لتوضيحالدوائرالمناطقةوششخدم

التاليتين:بالدائرتينذلكعنلعبرناأفرادفيهاوفئة

!ه

أءصفرا=!فر
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المنطقىالتفكيرعدمو:الاولالجزء

ووضعفيها.اعضاءلاأوفاركةفئةأالفئةأنيعنىالأولىالدائرةنتظليل

هوسالفئةهذهفيالأقلعلىواحدفردهناأنيعنيالثانيةالدائرةفيس

صفر.نساويلاأيأعضاءذاتفئةفهيولذلك

الاربعةالحمليةللقضاياالمعاصرينالمناطقةتحليلف!نذلكضوءوفي

النالي:النحوعلى

.بهيأكلأي(،مفيدةالكتب)كل:الموجبةالكلبةالفضبة10

التالي:النحوعلىبالدوائرالفارغةالفئةطريقعنعنهاوشبر

بابأ!بابا

هذالأنبَأهيهناالفاركةالفئةانلوجدناالشكلذلكالىنظرناولو

القضيةلأنمفيد،كيركناببرجدلاأنهأيصفر،بَ-أفالمظللالجزءهو

.مفيدةالكتبكلاننقول

كلعنتتحدثالموجبةالكليةالقضبةكانت)ذاأنهابعنيوهذا

لاأنهذلكمعنىف!نب،الفئةفيمتضمنينجميعاباعنبارهمأالفئةأعضاء

لأنصفربَ=أأنأي.بالفئةضمنداخلينلبسوااالفئةفيأعضاءيوجد

الموجبة.الكليةالقضيةئشبرحسبمابهياكل

.بهيألا(،أيخائنعربيالا:السالبةالكليةالقضيةب.

التالي:النحوعلىالفارغةوبالفئةالدوائرطريقعنالفضبةهذهعنويعبر
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القضاياالثافي:لفصل

ا!أبب

نهيثمومنفيهاأعضاءلاالمظللةباالفثةأنالشكلهذاويوضح

صفر.=أبفصفر،تساوكي

لاأوخونةليسواالعربانتقولالسابقةالسالبةالكليةالقضيةكانتف!ذا

وكونهعربياكونهبينيجمعفرديوجدلاأنهيع!ذلكف!نخائنعربي

التىالفئةبأن-الفاركةبالفئةالسابقالنعبيرحسب-يعنىوذلكخائنا.

صفر.نساويخونةوكونهمعرباكونهمبينأعضاؤهايجمع

.بهيأبعضأيأكنباء(،الفلاسفة)بعض:المرجبةالجزليةالفضبة

النالي:بالشكلعنهاوشبر

ص!أبأب

واحداعضواهناكانأيصفر.-بأالفئةأنالشكلهذاويوضح

يأ)ب(فيوعضوافبلسوف،أي)1(فيجمضواكونهبينجممعا،قلعلى

عنالقضيةهدهعنللتعبيرتمامامرادفالتعبيرهذاأنونلاحظ.فق

موصوفاكونهبينيجمعسالأقلعلىواحدفردفهناكالقضبةدالةطريق

فئةب()1الفئةتكوننلاثمومن)ب(.بالصفةوموصوفا)1(بالصفة

فيواصحهوكماالأقلعلىواحدنردنيها.اي"سفبهابلفاركة،

السابق.الث!كل
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المنطقيلتفكيراعدثوا:الاوللجزءا

هيبليستأبعضأيأغنياء(،ليسواالفلاسفة)بعض:السالبةالجزدبةد.

التالي:بالشكلعنهاويعبر

!أب

بينيجمع)س(الأنلعلىواحدعضواهناكأنالشكلهدايوضح

يرادفالثعبيروهذاصفر.!بَأالفئةأنأىكنيا.ليسوكونهفيلسوفا،كونه

نأبؤكدلأنه،الفضيةدالةطريقعنالسالبةالجزئبةالقضيةعنالنعبيرأيضا

وأفاركةفئةليستاذنفهي),(هوالأقلعلىواحدعضوفيهاأبَالفثة

وجودية.تضبةأمامأننايعنيوهداصفربة،

طربقعنكانسواءالحمليةللقضاياالمعاصرالتحليلهذاف!نوبالطبع

وجهةفياختلافايوضحوالذي-الفاركةالفئةطريقةعنأوالقضيةدالة

الحملية-القضاباطبيعةحولالمعاصربنوالمناطقةالنقليديينالمناطقةبينالنظر

فيهامةنتائجعليهسنترنبلأنهالحدبثللمنطقبالنسبةالشدبدةأهمبتهله

سواءالتفليديونالمناطقةأقامهاالنيالاسندلالاتفيالفصورمواطننوضبح

بعد.نيمالناسيتضحكماالمباشرةغيرأومنهاالمباشرةكانت

)الشرطبة(المركبة)ب(الفضا!ا

الحمليةالقضاباالىسابقاأشرناكمانركببهاحيثمنالقضاباتنفسم

نربطحملينينفضبنينمنمركبةثضاباالشرطبةوالقضابا.الشرطبةوالفضايا

وأالأداةهذهباخئلافالشرطبةالقضاباأنواعونحتلفمعبنة،ربطأداةببنهما
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القضايا:الثانيلفصل

الفضبة:منهاالمركبةالقضابامنأنواععدةلينالمناطفةكبزماوعادة.الرابطة

العطفبة..والفضبةالانفصالبةوالقضيةاللزومبة،

اللزومبةالفض!بة.

قضيةببنبالارتباطفيهايحكمالثيوهيالمنصلةالشرطبةالفضبةنسمى

الأولىبالقضيةوتسمى،الثانيةشرطاحداهماانأساسعلىأخرىوقضبة

.consequentألنتبجة"أوالتاليبالثانبةالفضيةونسمى،antecedentألمقدنم

اذااياذن،أذا...بالقضيتينلينتربطالتيالرابطةعنالتقليديالمنطقويعبر

كذا.حدوثذلكعلىلزنببأوذلكعنللزمكذاحدث

ايهرضابنلتالسماءأمطرتاذا:مئال

.المواطنونمنهاستفادالمشروعلمجحاذا

ذلك.عنيلزمأينضبالرمزالرابطةهذهعنالهدثونالمناطقةوشبر

بالرمز)التالي(الثانبةوللقضبة"،قبالرمزْ)المقدمة(ا،ولىللفضبةويرمزون

هي:لدبهماللزوميةالقضيةصورةثكونثمومن.ك

Jcj

القضيثينفيالنظرخلالمنيكونالقضيةهذهعلىالحكمف!نوبالطبع

الفضينبن.هاتينبيننربطالتيالرابطةف!أيمعناهافيوبالنظرلها،المكونثين

نأاماالحملبةوالقضبة.حمليتينقضيتينمننزكبلزوميةفضبةأيكانتولما

والكذبللصدقاحتمالاتأربعةلدينافسيكون،كاذبةأوصادقةتكون

التالي:النحوعلىاللزوميةللقضيةبالنسبة

مثلها.صادفةوالثانيةصادقةالأولىالفضبةتكونأناما-

كاذبة.والثانيةصادقةا،ولىالقضيةتكونان)ما-

صادفة.والثانبة،كاذبةالأولىالقضبةتكونأناما-
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المنطقيلتفكيراعدهو:الاولالجزء

مثلها.كاذبةوالثانبة،كاذبةالأولىالقضيةتكونأناما-

الفضيةحدثتمااذاانهتعنيأنهالمجداللزوميةالقضبةمعنىالىوبالنظر

ي1)الثانيةالفضبةحدوثذلكعلىبزثبأنفلابدالمفدم()أيالأولى

مفدمهاحدوثنفررلافهيفرضبة،قضبةأنهاأمامنابنكشفثمومن(.التالي

الثالي.حدوثعليهبترنبذلكف!نحدوثهحالةفيأنهتفزضبل،بالفعل

فيعليهاالحكمككنالشرطبةالفضبةلمعنىالنحليله!اضوءوفي

النالي:النحوعلىالسابقةالأربعةالاحنمالات

اللزومبةفالفضيةوالنالي،المفدمصدقوهوالأولللاحنمالبالنسبة-

نأبالطبعذلكعلىنرنبفعلاالسماءأمطرتمااذالأنه.صادفةسنكون

بصدقصادفةاللزوميةالفضبةتكونالحالةهلىهوفي.سنبنلالارض

ونالبها.مفدمها

معنىأنلمجدالنالي،وك!بالمفدمصدقوهوالثانيللاحنمالبالنسبة-

فلو.كاذبةهناالفضبةتكونثمومنبتحفقلماللزومبةالشرطبةالفضية

كننبجةالأرضنبنللاأنككنفهلفعلاأمطرتالسماءأنافزضنا

يستفيدلاأنككنفهلفعلا،لمححقدالمشروعأنافزضناولو؟!!.لذلك

دالاالتاليصدقعلبهبنرنبأنلابدالمفدمفصدق؟!!.المواطنونذلكمن

كاذبة.نكوناللزومبةالشرطبةفالقضبة

الفضيةف!ن،التاليوصدقالمقدمكذبوهوالثالثللاحنمالبالنسبة-

افتراضبة،فضبة-قلتكما-لأنهانظراصادفة،تزاللاهناالشرطبة

ومن.العكسولبسالتاليصدقعلبهيترنباللىىهوفيهاالمقدموصدق

و)ذا،أخرىمائيةمصادرمنالأرضنبتلفقدفعلا،السماءتمطرلمف!ذاثم

هذاكبرأخرىمشروعاتمنالمواطنونبسنفبدففدالمشروعبنجحلم
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القضايا:الئانيلفصل

ماإذاتكدبلاهنااللزوميةفالقضية.القضيةعنهتتحدثال!يالمشروع

التالي.وصدقالمقدمكذب

القضيةف!ن،والتاليالمقدمفيهيكذبالذيالأخيرالاحتمالفيأما-

زلكعنيلماالأرضئبتلولمالسماءتمطرلماذالأنهصادنةتكوناللزومبة

الفعليالصدقتقررلافرضيةباعتبارهاصادقةتظلبل،الفضيةك!ب

سنبنلالأرضف!نذلك،بعدالسماءوأمطرتحدثماف!ذالمفدمها،

فعلا.المواطنونمنهلاستفادالمستقبلفيالمشروعولمجحماحدثحثما.و)ذا

ماباستخدامملخصةالأربعةالأحكامهذهعنالحديثالمنطقوشبر

truthالصدققوائمأوبمداوليسمى tableناملاحظة)معالتاليالنحوعلى

(:الكذبتعنى"و"ك،الصدقتعنى.عى

ل!قل

ءرصا

كك

صص

كص

علىتدلالتىالمتغيراتوضعناقدالسابقةالقائمةفيانناولنلاحظ

فبهاوالكذبالصدقواحتمالات(والتاليالمقدماللزوميةالفضبةمكونات

وأصدقهااحتمالاتمعرفةالمطلوبالشرطيةالقضيةووضعناالبمين،على

.الاحتمالاتهذهحسبصدقهاقبمةولمحنهااليسارعلىكذبها
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المنطقيلتفكيراعدقوا:الاوللجزءا

ملحوظة

اذن()اذا...دمختلفةمعانتطابقهااللزوممنانماطعدةعلىالشرطيةالفضيةتحتوي

على:الرطيةالقضبةتحتويفقدالرطيةللقضيةالمنطقيالبناءتمئلالق

اوليْ.عدد5ف!ن،بالفعلأشرقتقدالئس!كانتإذا.مثل(:3ْلملماداللزوم.

النوعه!اؤيقومملونأبكونأنبدفلاأحمرالشيءكانأذامثلالمفهوميةاللزوئم.

استنباطالممكنمنف!ن)1(،عنلازمة)ب(نكونحينبأنهالفائلةالعلاقةعلى

كونمننسننتجحبنماالسابقالمثالفيالحالهوكمامنطقيأامتنباطأمن)1()ب(

ملونأ.)1(يكونأنمنبدلاانهأحمرالشيء

حامضفيالزرقاءالشمىعبادورقةوضعتأذاقولنافيكما:السبياللزوم.

الفضيةلمكرناتالواقىالصدقعلىيتوقفالنوعوهلىاحمراءْ،ستصبحف!نها

والتالي".ألمفدم

يلزماثالهداؤفيمتزوجكيرخالدأف!نأعزباخالدكانمث!ناذاالتعر!فيةاللزوم.

كيررجلتعريفهأعزبالحد)نحيث؟التعريفبواسطةالمقدممنالتالي

)2(
متزوخ.

ماخسر،ندبرشلكانجرى،ندكلي!ونكانلو!مثالللواتعْ:المخالفاللزوم.

يوكدلأنبالفعلاستعدادعلىبكونالتمنيأوالشرطصيغةفيالشرطيزكده

تلفائيأمنهالتحفقبنمالشرطهدامثلانذلكبعدبعتبرولا،المقدمكدبمقدمأ

.)ر(المقدمكلىبطريقعنالمادياللزوممثل

اللزومعلاقةبثوبماأللزوم.المنشوركلثهافيالنويهيعمهامأ.د/اوضحت)*(

فالبعض،الفهمفيواللبسالغموضمنالكثيرمنوالصوريالمادي:بنوعيها

الصوريبالشكلفيهتمالصورياللزومأماألمعنييعنىفادي.المح!مىأنيتصور

هداظهروفدالمادي.اللزوممنوأوسعاشملالصورياللزومأنكما،وحده

الا!لومكتبة،الوضعيألمنطقعمودلمجيبزكياسناذنا/كتابفيالغموض

انظر.الغموضهذالتوضبحالسابقالمفالأسناذتناخصصتوند،146صالمصرية

الرابعالعددشمس،عينجامعة،البناتكليةحولياتأللزوم"النويهيسهامأ.د/

.22-242امحا9891عثر

بدونمصر،مكنبة،الأولالجزء،المعاصرةالفلسفةفيدراسات:)براهيمزكريا)1(

391.ص.تاربخ

(2.192Copi...I,.M: Op. Cit,)p
)3(3؟ح.2لأ89لم.ب!ه9:105
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القضايا:الثافيلفصل

وهذامفلسأسيكرنأنهالضروريفمننبذبره،فياسنمرمثلأذاالدفيقةاللزوآ.

المعطىكان)ذاصحبحبالضرورةهراللاحقالمعطىانبعنىاللزوممنالنوع

!حبحأ.السابق

الانفصالبةالفضبة.

فهيكذا،اوكذايكونأناماماشبئابأنفبهايحكمالتيالقضيةهي

عنهايعبرأما...أو..."النىالانفصالأداةببنهمانربطفضبنينمنمركبةفضبة

ونسمى.ل7قلدبهمالرمزبةصورنهاوثكون7بالرمزالهدوثونالمناطفة

القضيةوعلى،الأولالبديلفيهاا،ولىالقضيةعلىويطلقالبدائلبقضبة

الثاني.البدبلالثانبة

أحدأنالبدائلقضبةأوالانفصالبةالفضبة،الفضيةاسممنوواضح

.بالصدقككلعليهاالحكمككنحثىبصدقأنلابدالبديلين

فردأوزوجاماالعددهذااو؟مظلمةأومضيئةاماالحجرةهذهمثلا:فلناف!ذا

البدائلأحدنمئلمنهماكلفضبنبنمنمركبةفضيةأمامأنناذلكمعنىلكان

مظلمة.الحجرةهذهوالئانيةمضيئةالحجرةهذهالأولىالفضبةالأولالمثالففي

كاذبةالأخرىكانتصادفةا،ولىكانتف!ذااحداهماتصدقأنولابد

ككل.الانفصاليةالقضبةنصدقثلكأوالحالةهذهوفي.والعكس

الفاهرة،والتوزيعللن!ئرالئقافةدارالمنطفبةالموجهاتتظربة:العزيزعبداسماعيلد/)1(

رسلْحنىارسطومنوناربخهالمنطق:بلانشيروبيرايضأوانظر014ص3991

ا.د/أبضأوأنظر042صالجزانر،الجامعيةالمطبوعاتدبوانخلبل،احمدخلبلنرجمة

موسوعةفيالنشرنحتمحث)وهوالعشربنالقرنفيألمنطق:رشوانمهرانعمد

22-23ص(.الأردن-ضومانمؤسسةحالبأنطبعهاالتىالفرنْْحصاد
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المنطقيالتفكيرقواعد؟الاوللجزءا

البدائلبأداةعنهنعبرالذيللانفصالالحقبقيالمعنىهووهذا

المنفصلةالشرطبةللفضبةالمعنىهذاالعربالمناطفةعرفوندأما...أو...".

بينبالتنافرفيهايحكمالتيأيوالخلو،الجمعمانعةالانفصاليةالقضيةواسموها

وأمضيثةتكونأنامافالحجرة،السابقينالمئالينفيكماوكذبأصدقأطرفيها

أحدمنالحجرةتخلوأنبسنحبلكما،البديلينببنهناالجمعوششحيلمظلمة

البدبلين.

)أوالحقبفبةالمنفصلةالشرطبةالفضبةهذهأحكامنلخصأنو!ككن

النالي:الصدقجدولعلىوالخلو(الجمعمانعة

ل7قل

صك

كص

صص

كك

صدقهمافقطحالنينفينصدقأنهالمجدالجدولهذافيوبالنظر

البديلصدقمعا،ولالبديلوكذبالئانيالبديلكذبمعالأولالبديل

للقضبةأخرمعنىثمةأنلاحظواقدالحديثالعصرمناطقةولكن،الثاني

التالي:كالمثالمثالفيتنظرحينمايبدوالمنفصلةالشرطية

موظفأوطالباماالشخصهذا

يكونأنككناذالبديلبن،بينالجمعامكانلمجدالمثالهذاففي

نفسه.الوفتفيوموظفاطالباالشخص

هذهأمثالوسمبثضعب!بأنهللانفصالالمعنىهداسميولذلك

صدقحالةفيأبضانصدقلأنهانظراالحقيفيةغبرالمنفصلةبالفضبةالفضبة
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القضايا:الثانيلفصل

مننحلوأنيستحيلولكنهاالبديلينبينتجمعأنككنفهيمعا،البدبلين

يأالخلؤفانعةبالعربالمناطقةعندالجانبهذامنسمبتوقدأحدهما.

أحدهمايصدقأنلابدانهكعنىكذباطرفيهاببنبالتنافرفبهايحكمالنى

الطرفين.أحدعنالشيءيخلوأنكلننعلكنمعايصدفانأنوككن

)مانعةالحفبفيةغيرالمنفصلةالشرطبةالفضبةأحكامنلخصأنوكلكن

التالي:النحوعلىالصدقجداولعلىالحلو(

ل7قل

حامحاصا

كص

صص

كك

كماحالاتثلاثفينصدقاذنالحقبفيةكيرالمنفصلةالشرطيةفالفضبة

وكذبالأولالبديلوصدقمعا،البديلينصدقهي:الجدولفيواضحهو

الانكذبلاواحدةجملةفي.)وهيالثانيوصدقالأولالبدبلjىبالئاني،

معا(.البديلينكلىبحالةفي

منفمنهم،الانفصالمعنىبيانفياختلفواقدالمناطقةف!نوبالطبع

نأخذأنينبغيأننايرىمنومنهم،الحقيقيالانفصالهوالانفصالأنيعتبر

الحصرإلىنتجهلاالعاديةالحياةفيلأننانظراللانفصالالضعبفبالمعنى

.الاثنانيجتمعأنالممكنمنلمجعلدانماالانفصالطرفيبينوالفصل

الأخذالى!كيلالهدنينالمناطقةببنالأغلبالرأيف!نحالأبةوعلى

المعن!نالىيشبروناذلهالقويالمعنىجانبالىللانفصالالضعبفبالمعنى

بدائلها.حسبالانفصاليةالقضيةو!كيزونمعا

'97_-
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المنطقىلتفكيراقواعد4الاوللجزءا

العطفبةالفضبة.

أداةبينهما!معفكرتينمنمركبةقضية"بأنهاالعطفيةالقضيةتعرف

شروطوهناك(،ثانالومعطف(أول)قمعطوفمنوتتكون)و(.)1(الربط

حالةفيتصدقالعطفيةالفضبةأن:ْوهيالعطفية،الفضيةصدققيملمعرفة

.الأخرىْالثلاثةالحالاتفيوتكذبالمعطوفين،صدقوهيفقطواحدة

لق.ل

حمامحامحا

كك

صك

كك

فيذهب،التعريفهلىاعلى.سزاوسون"ومنهمالمناطفةبعضوشترض

ئظلالعطفبةالقضبةصدقشروطأنهوالثعربفلهداالرئيسيالعيبأنالى

كدالمعنىفيالشافبةنزعنهمنوانطلانأالمعطوفين،موضعغيرنامهماواحدة

سباقفيفهيالسيافية،الناحبةمنمثغيرأ(و)بالصبغةصدقشروطأن

نرضحأنوكلكنناالسبببةالعلافةثعنيأخر،سباقوفي،الزمانيالزنببنعنى

الآنية:بالأمثلةشزاوسونفكرة

.الأطفالمنعددأوألمجباوفاطمةوليدتزوج-

فيه.ولمجحالامتحانخالددخل-

النعافبأوالترنبب+تستلزمالقضاياهذهمثلفيالعطف)و(أنلمحدهنا

بعدجاءالامتحانفيوالنجاح،الزواجبعدجاءالأطفالن!لمجاب*الزماني

كاذبتين.السابقتينالقضيتينيجعلالزمانيالترتيبعكسف!نثمومن،دخوله

57(1.Frege,:,.G" Compound Thoughts" in" Investigations")p
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القضايا:الثافيلفصل

ونزوجا.الأولادمنعددأوفاطمةوليدالمجب-

ودخله.الامنحانفيخالدلمجح-

العلاقةالحرفيمعناهافينعنىفدالعطف)و(ف!نذلكالىبالاضافة

السبببة.

.وماتالسمسفراطنجرع-

ماتالقولالمعقولمنوليسالسملتجرعدتيجةجاءسقراطفموت

القضيةأنأولهما:مهمنبنننبجنبنالىشتراوسونوبخلص،السموتجرعسفراط

ب)شروطأنهيوالأخرى،متنوعةبطرائقنفسبرهاوككنكامضة،العطفية

شروطثعنمددانماالقضابا،منطقيضعهاالنيللقاعدةوفقأنابتةلبستأ(و

يفتفرالزمانمنطقشتراوسون+أنبقررولذلك،السياقعلىالعطفصدق

".)1(الفضايامنطقالبه

Jالعطفبةالفضيةنعربففيوالمستخدمة)و(الربطأداةأنالوافع

بينوصلكأداةمسنخدمهفهي"خاص،بشكلالفضابامنطقفينسنخدم

لذلك؟الصدقبفبمو)نماالسياقأوبالمعنىبرنبطلاواسنخدامهافكرثين،

الظواهرعنالتعبيرفي)و(الرمزنستخدمحينمامنهمفرلااختلافهناك

المنطق.عالمفياستخدامهوينالمكانيةالزمانية

وبعضالمخنلفةالفضايااعانوبوضحفطبطباشكلانفدمبليوفيما

عليها:والأمنلةخصائصها

5002العودبةالمصريةجرايالداربولفلسفةفيالمعنىتظربة:اسماعيلصلاحد/)1(

.84-85ص
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المنطقيلتفكيراكواعد:لاولاالجزء
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القضايا:الثانيالفصل

تمرينات

القضايااأعنأسملةاالاولالممرال

المنطقية؟للقضيةالدقبقالمعنىاذكر10

اللغوية؟بالجملةالمنطفيةالقضبةعلافةاذكر2.

المنطفية؟قضايانكونلأننصلحاللغةجملكلهل3.

منلالاخرىالجملأنواعكلشأنفماالخبريةالجملةهيالفضيةكانتاذا4

...الخ؟والعواطفوالرجاءالتمنىعنالمعبرةالجمل

مختلفة؟قضاباأمامأننابعنياللغويةالعباراتاخنلافهل5.

منطقيةقضيةأماملمحنفهللغةمنبثئرعنهمعبرامعنىلديناكاناذا6.

مختلفة؟فضبةنمثلمعبنةلغةالىنتحميعبارةكلأنأمواحدة

وألحكنم؟ألقضبةبينالفرقما7.

بكنلمداذاا،حكام؟هيالمنطقبةالقضابابأنالفولالصوابمنهل8.

السبب؟فماصراباذلك

المنطقية؟القضيةمكوناتهيما9.

المنطفية؟القضيةن!ألهموذهووماألموضوغهوما.01

المنطقية؟القضبةفيألرابطةدورهوماا.أ

وأنواعها؟المنطقيةالقضاياتصنيفأسسهيما.12

علبها؟أمثلةعدةواضربالنحلبليةالقضيةعرف.13

علبها؟امئلةعدةواضربالنألبفيةالفضبةعرف.14

النحليلبة؟القضاياعلىالحكممعبارهوما.15

3-8-

http://www.al-maktabeh.com



المنطقيالتغكيرثواعد:لاولالجزءا

النألبفية؟القضاياتموفرعلومأيفي.16

النأليفبة؟الفضاباعلىالحكممعيارهوما17.

التألبفية؟للقضايابالنسبةالفعلوألثحققالتحققأمكانبينالفرقهوما.18

الحملية؟القضبةعرف.91

هذابقرمأسسأيوعلىالحمليةللفضاباالرباعيالنقسيمهوما02.

التفسبم؟

الحملية؟القضايافي+ألثضمنمعنىما2.أ

ببنالعلاقةتقوموكبفالحملبةالقضاباقيوألسلبألابجافيبينالفرقما.22

الفئة؟مفهوماساسعلىالفضبةحدي

الهلية؟ا،ربعةللقضاباالمكونةالحدودببنالعلاقةالدوائرباسنخداموضح23.

أنواعه؟هيوماالهليةالقضايافيألسورْمعنىما24.

بنموكبف،دقبقةقضاباالىتمحولأنككنوهلالمهملة"،ألفضاباهيما25.

ذلك؟

النفليدي؟المنطقفينعاملوكبفالشخصبةالفضاياهيما26.

الحملية؟القضاباقيألاسثغراقمعنىما27.

الحملبة؟للفضاباا،ربعةا،نواعمننوعكلفيالمستغرفةالحدودهيما.28

عموما؟الحمليةالفضابافيالمعاصربنالمناطقرأيما.92

الفضبة؟وببنلينهاالفرقوماالفضبةالة.معنىما03.

نحليلفيالفضيةالة؟مفهومالمعاصرونالمناطفةاسنخدمكبفوضح3.ا

الأربعة؟الحمليةالقضابا
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32

33

34

36

37

38

93

04

41

42

43

!!

45

القضايا:الثانيالفصل

الفضاياتحليلفيالمعاصروناستخدمهاوالتىالناليةالرموزمعنىما

؟-!،.،س(،Eهـ).!س،)س(،الحملية

للفضاباتحليلهمفيالمعاصرونالمناطفةاليهاانتهىالتيالنتبجةهيما

الكلبة؟

الجزئية؟القضايافيالمعا!رالمنطقنظروجهةهيما

المعاصرين؟المناطقةنظرفي(لجزئية"والقضيةألكليةالقضبةبينالفرقما

الفاركة.؟ألفئةكفهومالمعاصرونالمناطقةبعنىماذا

باستخدامالفارغةالفئةمفهومعنالمعاصرونالمناطقةيعبركيف

الدوائر؟

الصفريةنجألفئةهيالفارغةألفئةهل

الأربعةالحمليةالقضاياالمعاصرونالمناطقةحللكيفبالتفصيلوضح

.؟الفارغةألفئةمفهومباسثخدام

عنمنهماكلتحليلضوءفيالجزئيةوالقضيةالكليةالقضيةبينالفرقما

الفاركةْ؟الفئةطريق

أنواعها؟هيوماالشرطية+ألقضايامعنىما

مكوناتها؟هيوماالمتصلةالشرطيةالفضيةمعنىما

الشرطية؟القضابافيوالكذبالصدقاحتمالاتهيما

احتمالاتضوءفيالمتصلةالشرطبةالفضبةعلىالحكم!كلكنكيف

الأمثلة؟باستخدامذلكوضحلمكوناتها؟والكذبالصدق

تلخيصبواسطتهاككنوكيف؟الحديثالمنطقفيالصدق!!قوائمهيما

المتصلة؟الشرطيةالقضيةفيوالكذبالصدقأحكام
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المنطقيلتفكيراعدثوا:لاولالجزءا

الرمزية؟صورتهاهيوما"المنفصلةألشرطيةالقضيةهيما.46

الفضيةوصورة)اللزومية(المتصلةالشرطبةالقضيةصورةبينالفرقما47

)الانفصالية(؟المنفصلةالشرطية

المنفصلة؟الشرطيةالقضيةهيألبدائلقضبةهل.48

الفضيةوبينببنهاالفرقوماالحقيقبة.،المنفصلةالشرطيةألفضيةهيما.94

اللفطبما؟الأمثلةباسنخدامزلكالحفيقية؟وضحغيرالمنفصلةالشرطية

احنمالاتهيوما،المنفصلةالشرطيةالقضيةعلىالحكمككنكبف05.

لنوعبها؟بالنسبةوالكدبالصدق

كيرالمنفصلةالشرطبةالفضاباعننعببرهووهلالضعبفالانفصالهوما5.أ

الحقبفبة؟.

الخلومانعةالشرطبة:ألفضبةالناليينبالتعببرينالعربالمناطفةيعنيماذا52.

والخلو؟الجمعمانعةالثرطيةوألفضبة

الجمعمانعةالشرطبةالخلو؟والقضيةمانعةالشرطيةالقضبةينالفرقما53.

الشرطيةللفضاباالمذكورينللمعنينمرادفةالمسمياثهذهوالخلو،وهل

الانفص!لية؟

التالية4القضايامنقضية!لنو3وضح4الثانيالسرال

الوطن.حبعلىيعلوحبلاا.

لاسلكية.المواصلاتكل2.

العبقربات.مؤلفهوالعفاد3.

الماء.فينعيشالمائيةالأحباء40

النساء.علىقوامونالرجال5.
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القضايا:الثانيلفصل

الأكنباء.علبهيستحوذالئمنكاليهوماكل6.

العربية.مصرجمهوريةعاصمةالفاهرة7.

علي.اوسعبدبالمطارينتظركأناما8.

الحب.بينهمازادطرفينبينالعشرةدامتكلما9.

القدر.بسنجيبأنبدفلاالحياةأرادبوماالشعباذا010

المربخ.سطحعلىجبالنوجدأ.أ

.جديدةلجركلةيخططأوالسجنمنهارب)ماالجرمهذا.12

الخليج.لدولالنجاريةالعاصمةهيدبي13.

العاقل.الحبوانهوالانسان140

نهابة.ولهبدايةلهشيءكل.15

الدهيقةالمنطقيةصورتها،التاليةالقضايامنحلضع4الثالثالممرال

الممنىعلىالحفاظدالماوالرموزوحاولالألفاظمستفدماالمناسبة

للقضيةالأصلي

حرا.لبسوالتصفبقالهنافنعودمنكلا.

نذكر.المعرفةكلان2.

النقي.الهواءكلدالعاليةالجبالفوق3.

الفانوني.التك!مفأوالعلاجيوجدخطألكل4.

علبه.النعرفالعقلبستطبعمافقطنرىالعينان5.

.امرأةظلممنرجلالبس6.

بأرائهم.بتمسكونففطالجهلاء7.
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المتطقيلتفكيراعدثو:الاولالجزء

جميل.شيءكليحبونالرجال8.

الله.فرجانتظرناالحياةبناضاقتكلما9.

نمردا.اللئيماكرمتانتاذا010

لغلبنى.جاهلناثمنيو)ذالغلبنهعالمناقشنياذا110

.صورةكلفيعمودالحب120

سعيدا.تحباكركلاعش.13

أبدا.يفنىلاكنزالقناعة140

اسملة:منيليهاماعلىاحبثمجيداالتاليةالفقرةاقرا4الرابعالسوال

المرءفبعنقدالذهنأوالحسفيهبفعخطأأنه:الوهمنعريففييقولون

الانسانلدىيظهرقدالوهمأنوالثابثالحقيقةةهوعالمخاالظاهرأن

النعبعنبنجموفدمرضبةظاهرةنعنبرالنيالهلوسةكبروهو،المعافى

ماغبرعلىوتبدوالحفبفةف!شوهالذهنىالخدرعنأوالظلمةعنأوالشدبد

لناببدوفدالخطوطمختلطعادباجداريارسماأنذلكمن؟الواقعفيعليههي

كاثنأوحيوانصورةفيظلمةئ!بهفيأومعينةزاويةمناليهنظرنااذا

.الأخرىالحواسمعالأمروكذلكاسطوري

يشعرأوالمرءفبرىالنظرونحاصةالحواسبصيبفدالمرضيالوهمان

ه!هتأتيوفد.الهلوسةمننوعالىالاحساس،وينحوللوجودهأساسلاكا

هذاأصابف!ذا.الحساسيةفيقصوىرهافةعنأوحادعصابمنالحالة

مشاهدعنألوانهأوموسيفاهأوكلامهخلالمنعبر،الفنانالوهممنالنوع

طريفنهعلىويحسهبراهالذيبالعالملصيفة،مألوفةكيرومشاعرأخبلةأو

الخا!ة".

منطقية؟قضاياتمثلجملخمسالفقرةهذهمناسنخرج10
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القضاياالئاني:الفصل

والرموز؟الألفاظباستخدامدقيقةمنطقيةبصيغالقضاياهذهعنعبر2.

القضايا؟هذهمنقضيةكلنوعبين3.

؟الكذبأوبالصدقعلبهاالحكمككنكيفذلكبعدوضح4.
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المباشرالاستدلال:الثالثالفصل

الثالثالفصل

المبايثكلالاستدلال

0Aأنوا9الاممتدلالتمريف

وجوهرصلبكثلعام-بشكلالاسثدلال-موضوعأنفيهلاشكمما

كثابةالأخرىالمباحثوتصبح.الحديثأوالقديمفيمنطقينسقأي

منطقبةنظربةأيةمنالنهائيللهدف-ولازمةضروريةنكونفد-مقدمات

الهدفمنطفبةنظربةأيةنفقدالموضوعهذاوبدون.الاسندلالموضوعوهو

طريقعنالمنطقنعريفيتمالأحيانكثبرففي،أجلهمنجاءتالدي

؟بالاستدلالاذن،،نعنيفماذا.الاستدلالعلمهوالمنطق)نفبقالالاستدلال

منقضبةبواستطهانستنبطالنيالعقليةالعمليةنلكهوالاسندلال

معينةبطريفة(الاستدلال)نتيجةالمستنبطهالقضيةوترتبطكثر،أوأخرىتضية

صدقعلىصدنهايتوقفعيثمنها،اسننباطهاتمالتىالقضاباأوبالقضبة

مناحرازالعربنجعضأنعلىنستدلأنذلكمثالالقضايا.أوالقضيةهذه

مملانالفائلةالقضيةمننسندلأنأوأحراز،العرب"كلانالقائلةالفضية

حاضرا.محمد)نطالبأ-محمدوكان-حاضرونالطلاب

المقدماتدورتلعبالقالقضايااوالقضيةبينالعلاقةأنالواضحومن

بفيندرجةلأنالثعريف،هذافيأساسيأمرهيمنهاالمستنبطةوالفضبة

تكونأناذن-ككن-فالنتيجة.المقدماتيقيندرجةعلىتتوقفالنتبجة

المقدماتتربطالتيالعلاتةونوعالمقدماتطبيعةعسباحتماليةأوضرورية

بالت!يجة.
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المنطقيلتفكيراقواعد:الاولالجزء

،الأنواعمنالعديدعلىيشتملعاماجنساكثلالمعنىبهذاوالاستدلال

واستدلالاستقرانيواستدلالاستنباطياستدلالالىالاسندلالينقسم)ذ

تمثلanalogyوالتمثيلInductionوالاستقراءdeductionلاستنباطفا،تمثيلي

نوعباختلافالأنماطهذهمننمطكلويختلف،للاستدلالغتلفةأنماطا

أنماطعلىسريعةنظرهسنلقييليوفيمافيه.القضايابينالكائنةالعلاقة

بنوعيه:الاستنباطيالاستدلالوالتفصيلبالشرحنتناولثمعموماالاستدلال

غبرلالوالاسند(،الفصلهذافياهتمامناموضع)وهوالمباشرالاستدلال

(.الرابعالفصلفياهتمامناموضعالمباشر)وهو

الاستنباطيالاستدلال

يتعلقلأنه،الصوريبالاستدلالأيضاالاستدلالمنالنوعهذايسمى

عامبوجهيعنيوهوملاحظتها.!ككنالتيالوقائععلىيقومولا،الحجةبصورة

فيهالمناطقة!كيزولدلك.معينةنثيجةالىكثراومفدمةمنالضروريالانتقال

الأولأنبينهماوالفرقالمباشر،غيروالاستدلالالمباشرالاستدلال:نوعينبين

الثانيوأن،معينةبشروطمجهولةقضيةالىمعلومةقضيةمنمباشرانتقال

هانبنعنلازمةتمبجةتمثلجديدةقضبةالىكثرأوقضينينمنانتقال

أيضا.معينةوبشروطبواسطةالعمليةتلكوتتمالقضيثين

القضابابينبالنقابلبسمىماصورتبن؟علىفينمالمباشرالاسئدلالأما

Opposition،الحملبةالفضابامنمعلومةتضيةعلىالحكممناننقالوهو

وأالكمفيويختلفانوالمحمولالموضوعفيمعهاثتفقأخرىفضيةالىالأربعة

أوالتكافؤالمناطفةيسميهمافهيالثانيةالصورةأمامعا.فيهماأوالكيففي

فضيةالىمعلومةفضيةمناننفالوهوequivalenceالقضايابينالتعادل

معا،فيهماأوالمحمولفيأوالموضوعفيالأصليةالقضبةمعتحتلففدجدبدة

الأولىكانثإذاأي،الصدققيمةفيمتعادلتينأويتكافئتينالقضيتانوتكون
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المباشرا!ستدلال:الثالثالفصل

الجديدةتكونكاذبةالأولىكانتواذامثلها،صادقةالجدبدةنكونصادفة

مثلها.كاذبة

الأ3أ!315ولبالقياسيعرفماهوصورهفأهمالمباشرغيرالاستدلالاما

الشرطية.وا،تيسةالحمليةالأفبسةأهمهاعديدةانواعوالأتيسة

ماهماالمختلفةبصورهماالاسنباطيالاستدلالمنالنوعانوهلىان

المعنيانلأنهما(التاليوالفصلالفصلهذا)فيحولهماحديثناسيتركز

.الصوريالمنطقفيبالاسندلال

الاستقراليالاستدلال

مادياستدلالأنهعلىالاستدلالمنالنوعهذاالىينظرماوأحيانا

حسيةمعطياتمنالانتقاليعنيفهوكادتها،بل،الحجةبصررةبئعلقلالأنه

فنحكمعام،حكمالىجزئيةوأحكامحالاتمنانتقالفهونتيجتهاالىمعينة

بهحكمناكاالجنسعلىلمحكمأوالأفراد،علىبهحكمناكامثلاالنوععلى

:أنواعثلاثةبينعمومافيهالمناطقةميزوقد.الأنواععلى

النانصالاسعئراء10

علىالحكممنيقعنىكيرانتقاللأنهالنامغيربالاستفراءأحياناوش!مى

الحالاتبعضعلىالحكممنأي،الكلعلىالحكمالىالجزلياتبعض

بعد.نشاهدهالموالنىئماهدناهاالتىالممكنةالحالاتعلىالحكمالىالمشاهدة

شاهدناهاالتىالحالاثكثرتمهمالأنهنظرااحتماليتعميمياسندلالوهو

ذااحتماليا،يظلفيهاالكلعلىالحكمف!ن،المستقبلفيلهاالمؤيدةوالحالات

الكلي.الحكملدلكمعارضةواحدةحالةنظهرأنلسقوطهبكفي

زلك:علىالأمثلةومن

.بالحرارةتتمددالألمونيوم..الذهب..النحاس.الحديد.
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المنطقيالتفكيرعدقوا:الاوللجزءا

معادنالألمونيوم..الذهب..النحاسالحديد..ولكن

.بالحرارةتتمددالمعادنجميع)ذن

المعادنأنواعكلعلىتعميمعلىتشتملالنتيجةأننلاحظالمثالوبهذا

الاستفرائيالحكمهذاظلوتد.بالحرارةتتمددبعضهاأنملاحظةخلالمن

الذيInvarانفارالمسمىالصلبالمعدنذلكاكثشفأنالىقرونعدةصادفا

.بالحرارةيتأثرلامعدنوهوبندولاتها،أوالساعاتزنبىكصناعةفياستخدم

،كثيرةالتعميميةالاستقرائيةالأحكامسقوطعلىالأمثلةف!نوبالطبع

"حينمااللونأبيضالبجعكلبأنْالقائلالاستقرائيالحكمسقطفقد

الفاللالاسنفرائيالحكمسفطوىلكاستراليا.فيسوداءبحعةأخبرااكتشفت

عندانكماشهينوقفالماءاناكتشفحينمابالبرودةْننكمشالمواد.كلبأن

التمددالىكيلالدرجةهذهعندالماءانبلالصفر.لمحتمئوية4درجة

مجمدفيوضعتمااذاالمياهزجاجاتتحطمفيالسببهوIJbjbjبالبر

الفربزر(.)أوالثلاجة

ال!يالعلميالاستقراءهوالاستفراءمنالنوعهذاف!نحال،كلوعلى

نتوصلالذيالتجركطالاستقرائيبالمنهجالعلميالبحثمناهجفياليهيشار

بالأعضاءسواءالجزئياتمنالعديدملاحظةبعدالعلميالقانونالىفيه

ا،خرىالجزئياتكلعلىالنعميمطربقوعن،التجربةبأدواتأوالحسية

وهذاالظواهر.كستقبلالننبؤيتيحاسنقراءوهوبعد،الملاحظةلمحتنفعلمالنى

العلوممنالكثيرونسعى.الطبيعبةالعلومكلفيمطبقالاستفرائيالمنهج

المختلفة.ظواهرهادراسةفيلتطبيقهالانسانية

النامالاسمنراء2.

منهاللانئقالكشرطالجزئياتجميععصريتهمالاستقراءمننوعوهو

كانولماأنواعا.نكونوفدأفرادالجزئباتهدهتكونوقد.عامحكمنقربرالى
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المباشرالاستدلال:الثالثالفصل

نظرفياليفينيالاستفراءهوكانففدالجزئياتجمبع!صرينمالاسنفراءهذا

والاستقرائي.الاستنباطيبنوعيهالاستدلاليالمنطقأسسواضعأرسطو

الاستقراء:منالنوعه!اعلىأرسطوضربهاال!الأمثلةمنوكان

مجزة.حيواناتالخروف..الغزال.البقر.

.القرنذواتكلهيالخروف..الغزالالبقر..

مجزة.حيواناتالفرونذواتكلأذن

علبناالنانصوالاسنقراء،التامالاسنفراءهذابينمميزلكيف!نهوبالطبع

حتىالعدد،محدودةالأفراداوالأنواعثكرنأنالأولفييشزطأنهنلاجظان

لماذامستحيلاعنهالناتجاليقينيكون)ذجميعا،مثاهدتهااوملاحظتهاككن

منأنهفيلإذشددةانتفاداتاليهوجهتنقدول!لك.ا!شرطه!اينوافر

انهقيلكما،العامالشيءلجزئياتملاكالحصرهلىامثلاجراءالمستحبل

يسمحال!يباتنبؤيسمحلاالاممنفراءهذان!نالحصرهدا)فامةفرضعلى

النافص.الاسنقراءباسنخدامالبهنوصلناعلمينانونايبه

مبنةحالاتفيالتامالام!تقراءمنالاسثفادةككنف!نهحال،كلوعلى

موضوعالجزلباتجميعحصرامكانبةعنالسابقالشرطنوافرمااذا

ذلك:علىايهمثلةومن.الاسندلال

بوما.32عنأبامهاعددتقلدبسمبر..مارس..فبىاير..كابرث!هور

السنة.شهوركلهيديسمبر..مارسنبراير..يناير..ضهور

بوما.32عنأيامهاعددنقلالسنةشهوركلاذن

أمكننالأنهنظرا.الثامالنوعمناستقراليلاسثدلالبفينبةنتبجةوهذه

بالفعل.يوما32عننفلجمبعاأنهاوملاحظةالشةشهورجمبعحصر
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المنطقيلتفكيراقواعد:الاوللجزءا

ضيادبالاسنفراءا3.

كوجبهيتمحيث،الرياضياتمجالفييستخدمالاستقراءمننوعوهو

منانطلاقاجميعاعليهاالحكمإلىا،عدادبعضعلىالحكممنالانتقال

الذيالعددعلىيصدقأنمنلابدعددأيعلىيصدقمابأنالقائلةالمسلمة

يليه.

أثبتنا:"ازابأنهالقولفيبهالقائليننظرفيالاستفراءهذاصيغةوتتمثل

تكونف!نهان-أللعددبالنسبةصادفةأنهابفرضنللعددبالنسبةنظرية

تثبتف!نهاما،لعددبالنسبةنظريةأثبتنااذاأنهاين+اْ.للعددبالنسبةصادفة

نكونوبالتالياللعددبالنسبةصادقةأنهابفرضيلبهالذيللعددبالنسبة

الأعداذ.لجميعبالنسبةصادتة

الاستقراء:منالنوعهذاعلىالأمثلةومن

.2علىالفسمةيقبل4والعدد2،علىالقسمةيقل2العدد

.2علىالقسمةبقبل8العددوكذلك2،علىالقسمةيفبل6والعدد

8cالاعداد 46 4c 2cزوجبة.أعداد

.2العددعلىالفسمةنقبلالزوجبةالاعدادجمبعاذن

أنهفيالناقصالعلميالاستقراءبشبهانهالاستقراءهذاعلىوالملاحظ

القالنتيجةانفيعنهيختلفلكنه،الكلعلىالحكمالىالبعضمنانتقال

الاسثقراءنتيجةبينمايفينية،نئيجةالرياضسالاستفراءفيهنااليهانتوصل

احنمالية.الطببعيةالعلومفيالناقص

الرباضيةالعلومفيومفبدبقبنىاستقراءاذنالرياضيالاستقراءان

نظرياته.بعضعلىللبرهنةالوحيدةالوسيلةانه)ذالحسابعلمفيوخاصة
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المباشرالاستدلال:الثالثالفصل

التمثيل

المباشرةكيرالاستدلالاتانواعمننوعايعد)نماالواقعفيالتمثيل)ن

منانثفاللأنهصوريا،لبسبأنهالقباسعنيختلفلكنه.بواسطةبنملأنه

بينشبهلوجود،أخرىجزئيةحالةعلىالحكمالىسابقةحالةعلىالحكم

التيالسابقةالحالةعلىبهحكمناكاالجديدةالحالةعلىالحكمويتمالحالتين

بعدالطريقفيبفابلنىكلبأيمنسأخافقبلمنعضنىكلباأنفلوتشبهها.

الذيالثمثيليالاسثدلالذلكمبعثهلديالخوفوهذايعضنى.قدلأنهزلك

أشعر.أندونبهتمت

فبيلمنتمثيلبةاسندلالاتنتضمنأقوالاألستشاعلىنترددماوكثيرا

فيواضحوالحبلالثعبانبينهناالشبهووجهالحبلةمنخافالثعبانلاعفن

والالنواءات.والاستدارةالاستطالة

قياسعليهواطلقواالتمثيلفياساسنخدامفيالمسلمونالفقهاءبرعوفد

فينقعركاالنيالغائبةالحالاتمنحالةكلقياسأيالشاهد.علىالنائب

كانواولكنهم.قبلمنوجربناهاشاهدناهاسابقةحالاتعلىالمستفبل

لأنه،حرامالنبيذإن:فولهممثلعامةدينيةأحكامعلىاستنادابستخدموه

.حراممسكركلبأنالقائلالحكمعلىاستنادامسكر

فبماببناهاكماالاسندلالأنواعأهمبوضحنحطبطيشكلبليونبما
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المباشرالاستدلال:الثالثالفصل

المباثمرالاستدلال

الاستدلالمننوعا-قبلمنعرفناكما-المباشرالاسندلاليعد

عنلازمةجديدةمجهولةقضيةإلىمعلومةتضيةمنفيهننتقلالاستناطي

تبعاالجديدةالقضبةهذهعلىبالكذبأوبالصدقالحكمويكون.الأولى

الأولى.القضبةك!بأولصدق

التفابلطريقعنالاستدلالهماصورتانالمباشروللاستدلال

النكافو.أوالتعادلطريقعنوالاستدلال

المباثمربالتعابلالاستدلال4اولا

يأبينتصدقالتىالعلاقةمعناهمنطقياصطلاحOppositionالتقابل

فياوالكمفيلخثلفانوقدوالهمول،الموضوعنفسفيتشتركانحمليتينتضيثين

معا.فبهماأوالكبف

فيلاالمتقابلةالقضايابينالاختلافاتعنيعبرالمعنىبه!اوالتقابل

الموضوعفيمتفقتينقضيتينبينأساسابقوملأنهالأسوار،فيوانماالحكم

الناحبتبنمنأوالكمناحيةمنأوالكبفناحبةمنإماوغتلفنبنوالهمول،

معا.

بينالاختلافكانف!نصور؟عدةالقضايابينللتفابلكانوللىلك

)وهوالتضادسبيلعلىاماالتقابلكانفقط،الكيففيالمتقابلتينالقضيتين

القضينينببن)وهوالتضادلمحتالدخولم!بيلعلىأوالكلينين(الفضينينببن

(.الجزئبتين

النقابلكانفقط،الكمفيالمتقابلتينالفضيتينبينالاخثلافكانلان

الكمفيالمتقابلتينالقضيئينبينالاختلافكانوان.التداخلسبيلعلىبينهما
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المنطقيلتفكيراعدقوا:الاوللجزءا

لدينابكونذلكوعلى.بالتناقصبالتقابلببنهمابالتقابلسميمعا،والكيف

التالي:النحوعلىتفصيلاتوضيحهاككنالقضايابينللتقابلصورأربعة

contrarieولبالنضادالعنابل4.

)ك.الموجبةالكليةبيناكطكيفاالمختلفتينالكليتينالقضيتينبينويكون

س!(.-س.)كالسالبةوالكلبة(A-م

)أيمعانصدقانلاأنهمافيالقضينينهاتينبينالنضادحكمويثلخص

كذبتاذا)ايمعانكذبانقدولكنهما(،الأخرىكذبتاحداهماصدفتاذا

صدقأنيعنىوذلك(.صادقةتكونقدأوكاذبةتكونقدفالأخرىإحداهما

كذبأوصدقيسنلزملااحداهماكذبببنماا،ولى،صدقبسنلزمإحداهما

القضيةعلىالحكمإحداهماكذبحالةفيلمجهلف!نناوبالتالي.الأخرى

.الاحتمالعنتعبرأنهاأي،الكذبأوالصدقممكنةتكونلأنهاالأخرى

النالي:النحوعلىالأحكامثلكنوضيحوككن

الاالسالبةالكليةالقضيةكذبت(بهيأ)كلالموجبةالكلية!دقتاذا10

.5!َول:أنايب(.هيأ

مم!القضيةكذبيسثلزمولالقضيةصدقان:الصيغةتلكتقرأأنوككن

)كلالموجبةالكلبةالفضيةكذبتب(،هيIلا)السالبةالكليةصدقتاذا.ب

ول!َس!:أنأيب(.هيأ

ول.الفضيةكذببسنلزممم!القضبةصدقانونفرأ:

الكلبةالقضبةكانتب(،هيأ)كلالموجبةالكليةالقضيةكذبتاذا.ج

معروفة.غبرمعهاالمتضادةب(هيأالاالسالبة
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المباشرالاستدلال:الثالثالفصل

الموجبةالكليةالقضيةكانتب(،هياالاالسالبةالكلبةالقضبةكذبتاذا

معروفة.كيرمعهاالمتضادةب(هيأ)كل

التاليتين:بالصيغتينرمزبابالتضادالتقابلأحكامنلخيصوككن

ص!.-طهـ!

Aس! - c.

Subولالتضادلمحتولبالدخالعنابل2. contrarie

)1(،ب.مببنبكونأيكيفا،المختلفنينالجزئبتينالفضيتينببنويكون

لاالقضينينأنفيالقضاءتحتبالدخولالتقابلأحكاموتتلخصب.س)5(.

القضينيناحدىكذبتاذاأنهيعنيوهذامعا.نصدفانفدولكنمعا،نكذبان

الأخرىكانتإحداهماصدقثداذاا،خرى،صدقذلكعنلزمالجزئيتين

نفصبلوككن.الكذبأوالصدقعتملةالننبجةكانت،أيالحكممعروفةغبر

التالي:النحوعلىذلك

صدقذلكعنلزمب(هيأ)بعضالموجبةالجزئيةالقضيةكذبتاذا10

التضاد.نحتبالدخولمعهاالمنفابلة(بهيأبعضالبسالسالبةالجزئية

ه.c)-رمزبا:ذلكعنالتعببروككن

.هالقضيةصدقعنهبلزم)القضيةكذبان:الصيغةنلكوثقرأ

الجزئبةالفضبةف!نب(.هيأ)بعضالموجبةالجزثبةالفضبةصدفتاذا.ب

تكونالتضادلمحتخولبالدمعهاالمئقابلةب(هيأبعضاليسالسالبة

.الكذبونحتملالصدقنحثملأي.معروفةغيى

صدقذلكعنلزم(بهيأبعضاليسالسالبةالجزئبةكذبتاذا.ج

ب(،هيا)بعضالموجبةالجزئيةوهيالتضادتحتمعهاالداخلةالقضية

.أ!هرمزيا:َذلكعنالتعبيرو!كلكن
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المنطقيلتفكيرا!واعد:الاوللجزءا

.أصدقعنهبلزم5الفضبةكذب)نونفرأ:

الجزئبةالقضبةف!ن(بهيأبعضالبسالسالبةالجزئبةصدفتاذاد.

ونحثملالصدقتحنملأي،معروفةكبىتكونب(هيأ)بعضالموجبة

.الكذب

النضادنحثبالدخولالمنفابلتينالقضبنبنفيا،حكامنلخبصويككن

الثالبتبن:بالصيغنينرمزيا

.ه!)-.

.-5!(.

Contradictoriesبالننافضالعنابل3.

القضيةببنأيمعا،والكبفالكمفيالمخنلفتبنالفضبنبنببنويكون

الفضبةببناو)5(،ب.سالسالبةالجزئبةوالقضية)ول(.مكالموجبةالكلبة

)1(.ب.مالموجبةالجزئبةوالفضية)ص!(.سكالسالبةالكلية

لاالمتنافضتبنالقضبنبنأنفيالنقابلمنالنوعهذافيالحكمويتلخص

لاذا،الأخرىكدبتاحداهماصدفتاذاأنهأيمعا،نكذبانولامعانصدقان

يلي:كماذلكونوضبح.ا،خرىصدفتاحداهماكذبت

البسالسالبةالجزئبةكدبتب(هيا)كلالموجبةالكليةصدقت)ذاا.

بالننافض.معهاالمتفابلةب(هيابعض

النالبة:بالصبغةرمزياذلكعنالنعبيروككن

.-ه!ول-

البسالسالبةالجزلبةصدقث(بهيأ)كلالموجبةالكليةكدبتاذا.ب

النالبة:بالصبغةرمزباذلكعنالنعبيروكلك(بهيأبعض
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َ-ول!ه.

)بعضأالموجبةالجزئيةبتS(،بهياالاالسالبةالكلبةصدفتاذا

الرمزيةبالصيغةذلكعنالتعبيروككن.بالتناقضتفابلهاالتيب(هي

النالبة:

.ا-!ل!-

)بعضأالموجبةالجزثبةصدقتب(،هيأالاالسالبةالكلبةك!بتاذا

الرمزية:بالصيغةذلكعنالتعبيروككن،بالتناقصتقابلهاالتىب(هي

.)!مم!--

السالبةالكليةالفضبةكدبت(،بهيأ)بعضالمرجبةالجزئبةصدفثاذا

بالصيغةذلكعنالنعببروككنبالتنافض.ثقابلهاالتى(بهيأالا

الرمزبة:

E-.!cا-

السالبةالكليةالفضبةصدقتب(،هيأ)بعضالموجبةالجزئيةكذبتاذا

بالصيغةذلكعنالتعبيرو!ككنبالتنافض.تقابلهاالق(بهيأالا

I.(:بة

--(Ec.

الكلبةالفضبةكدبتب(،هيأبعضالبسالسالبةالجزلبةصدفتاذا

عنالرمزيالنعبيرويكون.بالننافضنفابلهاالثيب(هيا)كلالموجبة

النالي:النحرعلىذلك

-5!-A.
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المنطقيلتفكيراعدقوا:الاوللجزءا

الكلبةالقضيةصدفتإ،بهيأبعضاليسالسالبةالجزئبةكذبتاذا.ح

النحوعلىذلكعنالرمزيالتعبيرويكون.ب(.هيأ)كلالموجبة

التالي:

ول.!-5-

التالية:الثمانيةبالصيغبالتناقصالتقابلأحكامتلخيصوكلكن

-ه.cول.

ه.c-كلهـ.

-أ.!ص!.

.)!-س!.

-س!.!01

.(-Ec.

-كهـ.!05

ول.!-5.

Subalternبالثداخلالمكابل40

القضيئينبينأيكما،المختلفتينكيفا،المتفقتينالقضيتينبينويكون

السالبةالكليةالقضيتينبينأو)1(،الموجبةالجزئيةوالقضية(A)الموجبةالكلية

.(5)السالبةالجزئيةوالقضبة)س!(،

التقابلكانف!ذا،وجهينعلىبالتداخلالثقابلأحكاموتتلخص

الجزئيةالقضاياعلىالاستدلالنحوويتجهالكليةالقضايامنيبدأبالتداخل

واذامعها،المنداخلةالجزئيةصدقذلكاسنلزمالكلبةصدقثاذا:حكمهف!ن
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المباشرالاستدلال:الثالثالفصل

تحتملأيمعروفةغيرتكونمعهاالمتداخلةالجزئيةفالقضيةالكليةكذبت

.الكذبوتحتملالصدق

علىالاستدلاللمحوويتجهالجزئيةالقضايامنيبداالتداخلكاناذاأما

كذبذلكعنلزمالجزئيةالقضاياكذبثإذا:حكمهف!نالكلبةالقضايا

المتداخلةالكليةفالقضيةالجزئيةصدقت)ذاأمامعها،المتداخلةالكليةالقضية

.الكذبوتحنملالصدقتحنملأيمعروفةغبرنكونمعها

يلي:كماذلكتوضيحوكلكن

الجزلبةالفضاياالىوينجهالكلبةالفضايامن!عدأالديالنداخل10

القضيةمعهاصدفتب(،هيأ)كلالموجبةالكليةالقضيةصدقت)ذا.

بالصيغة:رمزياذلكعنالتعبيرويككنب(.هيأ)بعضالموجبةالجزئية

)!ول

الموجبة.الجزئيةصدقيستلزمالموجبةالكليةصدقأنأكط

الجزئيةالقضيةكانتب(،هيا)كلالموجبةالكليةالقضيةكذبتاذا.

كماالصدقتحتملأيمعرونةغبرب(.هيا)بعضمعهاالمثداخلةالموجبة

.الكذبلمحنمل

الفضيةصدقذلكعنلزمب(هيأالاالسالبةالكليةالفضيةصدقتاذا.

معها.المتداخلةالسالبةالجزئيةوهيب(هيأبعضاليس

بالصيغة:رمزياذلكعنالتعبيرو!ككن

OcE

السالبة.الجزئبةالقضيةصدقبستلزمالسالبةالكليةالقضيةصدقأنأي

السالبةالجزئيةالقضيةف!نب(هبمأالاالسالبةالكليةالقضيةكذبتاذا.

ثحنملكماالصدقتحتملأيمعروفةغيرنصبحب(هيأبعضالبس

.الكذب
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المنطقيالتغكيرعدقوا:الاوللجزءا

الكلبةالفضاياالىوكجهالجزدبةالفضايامن!دأال!يالنداخلب.

كدبذلكعنلزمب(،هيأ)بعضالموجبةالجزئيةالقضيةك!بت)ذا.

عنالنعبيرو!ككنمعها،المنداخلة(بهيأ)كلالموجبةالكليةالفضبة

الرمزبة:بالصيغةذلك

-ول!-ا

ول.الكليةالقضيةكذبعنهيلزمأالجزئيةالقضيةكذبإنوثقرأ:

الكليةالقضيةف!نب(،هيا)بعضالموجبةالجزئيةالقضيةصدقتاذا.

الصدقتحتملأيمعروفةغيرتكونمعهاالمتداخلةب(،هيا)كلالموجبة

.الكذبنحتملكما

ذلكعنلزمب(،هيأبعضاليسالسالبةالجزئيةالفضبةكذبتاذا.

عنالتعبيرو!ككنمعها،المتداخلةب(هيأالاالسالبةالكليةالفضيةكذب

الرمزية:بالصيغةذلك

-5c!ص-

الكليةالقضيةكذبعنهيلزم5السالبةالجزئيةالقضيةكدبانوتقرا:

ل!.السالبة

الكليةالقضيةف!نب(هيأبعضاليسالسالبةالجزئيةالقضية!دثتاذا.

الصدقلمحتملأيمعروفةكيرتكونمعهاالمتداخلةب(هياالاالسالبة

الكلىب.تحنملكما

الرمزيةبالصيغبالتداخلالتقابلاحكامتلخيص!كلكنذلكوعلى

التالبة:الأربعة

.Icول.

ه.cص!.
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المباشرالاستدلال:الثالثالفصل

0A-.هـIc

.-5!-ص!.

الأربعة،الحمليةالقضايابينللتقابلالأربعةالصورهيتلككانت

وحديثاتدكلاالمناطقةعادةجرتوقدمنها.صورةكلفيالممكنةوالأحكام

كربعتسمبتهعلىاصطلحشكلعلىوأحكامهاالعلاقاتتلكنوضيحعلى

Squareالتقابل of Oppositionبضعلمأرسطوأنرغمأرسطوكربعأو

الشكل.هلىاعلىالنفابلعلافات

علىالعلاتاتنلكنوضحأنالمفيدمنيكونفقدحال،كلوعلى

النوضيحيالشكلهذاعرضقبلوعليناالتفابل.كربعالمسمىالشكلذلك

مهمين:أمريننلاحظأن

بينبذانهاقائمةعلاقةهيانماالتقابلعلاقاتمنعلاقةكلأنا،ول:

وأالكيففيأوالكمفيمختلفتينالهمول،الموضوعفيمتفقتينقضيتين

.أخرىفضاياوثلاثةفضيةبينالبعضيتصوركماوليستمعا،فبهما

علىبالحكممعرفتناخلالمنيكونانما0الجديدالقضيةعلىالحكمأن:الثاني

تبل.منحددناهماوحسبالأ!لبة،القضية

التفابلمربعيسمىماعلىالعلاقاتتلكوضعككنذلكضوءوفي

منضلعكلبلالأضلاعمنغلقمربعاليسنهأهنافيهنلاحظأنيجبوالذي

التالي:الشكلفيمبينهوكمامختلفةعلاقةعنيعبرأضلاعه
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المنطقيلتفكيراكواعد:الاوللجزءا

ك.مول

كر*

نناقضانداخل

ا!11خ.

ك.س5

تداخل

س.خ5

التضادلمحتدخول

منفضبةولكل،الشكلعلىالكائنةالعلاقاتهذهالىنظرناماواذا

قضاباثلاثةبفابلهامنهافضيةكلأنلوجدناحدةعلىالأربعةالقضايا

المجاهحسب-لوجدنامثلا)ول(الموجبةالكليةمنبداناف!ذاغتلفة،بعلاقات

ويقابلها)س!(السالبةالكليةبالتضاديفابلهاأنه-منهاالخارجةالأسهم

واذا)1(.الموجبةالجزئيةبالتداخلويقابلها)5(،السالبةالجزئيةبالتناقض

لنعددتالموجبةالكليةللقضبةوالكذبالصدقاحتمالاتالاعتبارفيوضعنا

الثلاثةالقضايافيالأمروهكذالها،المقابلةللقضايابالنسبةالاحتمالاتبالتالي

.الأخرى

الفضايابينالتقابلاحتمالاتضوءوفي،المربعذلكالىبالنظرو!ككن

الثمانيةالأسطرفيالاسندلالاتننائجنلخصأنفبها،الحكمواحنمالات

النالية:

كاذبتان.وه،عصادقة)ف!نصادقةولكانت)ذاا.

صادقة.فهي5أما،معروفتينغيىس!،)ف!نكاذبةولكانتإزا2.

كاذبتان.فهماأ،ولأما،صادقة5ف!نصادقةمم!كانتإذا3.
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المباشرالاستدلال:الثالثالفصل

معروفتين.غيىفهماه،ولأما،صادقة)ف!نكاذبةس!كائت)ذا4.

معروفتين.غيرفهماAcOأما،كاذبة5ف!نكاذبةاكانت)ذا5.

كاذبة.،وولصادقتانه،ص!ف!نكاذبةIكانتاذا6.

معروفتين.غيىفهماأ،ص!أما،كاذبةولف!نصادقة5كانت)ذا7.

كاذبة.5و،صادقتانا،ولف!ن،كاذبة5كانتاذا8.

هيبهانبدأالمالقضيةانالسابقةالثمانيةللاسطرالقارىوليلاحظ

لها-المقابلةالأخرىالثلاثةالقضاياعلىخلالهامننستدلوالتىالمتاحةالقضية

الثلاثةالقضاباتلكعليالحكمنستنتجف!نناوكذلك-السابقالمربعفيبالنظر

الأصلية.للقضبةمعرفتهلناالمتاحالحكمخلالمن

النفابلطر!قمحنالمباشرالاسندلاللمالحديتالمنطقنظروجهة

الحملبةللقضاياالحديثةلمحليلانهمضوءفييعنفدونالهدثينالمناطقةان

طريقعنالمباشرةالاممتدلالاتموضوعأناليها،الاشارةالسابقالأربعة

عدة.مراضعفيقصورفيهالتقابل

ناأساسعلىالحملبةالقضاباالهدثونالمناطقةفسركبفمعاولنتدكر

بالضرورةثقررلاشرطبةفضاباهيأيلاوجوديةفضاياهيالكليةالقضايا

القضاياهيالجزئيةالقضاياأنرأوابينمافرادها.Tمنفردلأيالفعليالوجود

الذيالموضوعأفرادمنالأقلعلىواحدفردوجودأنحقبقةتقررالنى

ألوجودية".القضاباهياعتبروهاثمومنعنهتنحدث

علاقةماعداالتقابلعلاقاتكلالمحدثونالمناطقةانتقدفقدذلك،وعلى

الثضادلمحتوالدخولالتضاد-الأخرىالعلاقاتكلأنأساسعلىالتناقص

عنتتحدثالقضيةكانتاذاإلاالاطلاقعلىصحيحةتكونلا-والتداخل

فعلا.أفراد
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المنطقيالتفكيرقواعد:الاولالجزء

بقولونماتفصبلواليك

نأفييشكونلاانهماذصحيحةإنظرهمفيفهي:التناقضلعلاقةبالنسبةأ.

-ص)ب.!فر!أبَمعمتسفةغبرأوتتنافص-ول(م.)كصفر=أبَ

.الأخرىكذبتاحداهماصدقتاذاب!نهالفوليصحن!نهثمومنه(.

وئفس.!حيحاستدلالفهذا،الأخرىصدقت)حداهماكذبتواذا

صفر-أبأنشكنلا)1(.مب.وس)ص!(ك.للقضيتينبالنسبةالشيء

صفر.أبءمعمنسقةكيراومتنافضة

الاستدلاليصحلاانهيرونالهدثينالمناطقةف!ن:التداخللعلاقةبالنسبة2.

القضاياي)1ةلاوجوديقضيةمن(الجزئيةالقضايا)أيوجوديةقضيةعلى

فردوجودعنفعلاتتحدثوجوديةقضيةعلىنستدلكيفاذإ.الكلية

أفرادمنفردلأىفعليوجودعننتحدثلافضبةمنالأفلعلىواحد

موضوعها.

هذامثلبصحلابأنهيعتفدونالهدثينالمناطقةف!نالتضاد:لعلاقةبالنسبة3.

كانتازاأماأعضاءذاتفئةالقضينينموضوعكانإذاإلاالاستدلال

ك!بهما.أوصدقهماحيثمنبسواءسواءالقضيتانلكانتفارغةفئات

نأيرونالهدثينالمناطقةف!نالقضاء:لمحتالدخوللعلاقةبالنسبة4.

الاصحيحةهناالأحكامن!نثمومنوجودينين،أيجزئيتبنهناالفضيتين

IذIالغيلاننجعضمثلاتلنالوكمافاركةفئةالقضبةموضوعالفئةكانت

فييصحلاف!نهثمومننعلالأعضائهاوجودلافئةأمامفنحنمتوحش!

لاالقضاءلمحتالداخلتينالقضيتينبأنالقائلالتقليديالحكمالمثالهلا

الفارغة(الفئة)حالةالحالةهدهفيالفضيتينلأن،تصدقانوقدمعانك!بان

معا.سيكذبان
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المباشرالاستدلالا:الثالثالفصل

المحدثينللمناطقةالانتفاداتهذهامامنتوتفأنلابدأنناوالحق

انتقاداتهمجميعأنهوهاماأمرالنلاحظالتفابل،طريقعنالمباشرللاستدلال

يكونأنإمكانأوالكليةالقدايالاوجودية"افزاضأساسعلىبنيتتد

نظروجهةمنتماماعليهمردودأمروهذافاركة*.تئةالجزئيةالقضيةموضوع

مناتباعهنظروجهةومن،المباشرةالاستدلالاتهذهأسسواضعأرسطو

فيالردهذاويتلخص.الهدثينالمناطقةمنأنصارهمنأوالتقليديينالمناطقة

هي:واحدةعبارة

أساسعلىالأربعةالحمليةالقضاياهذهيستخدمونواتباعهأرسطو)ن

تفترضقضاياف!نهاثمومن،بالكذباوبالصدقعليهاالحكمككنفضاياانها

ف!نهذلكوعلىالقضايا،هذهموضوعاتتمثلالتيللفئاتأفرادوجودمقدما

موضوعاتعنتتحدثالتيالقضاياأنأيذلك؟عكسافتراضبصحلا

النسقحسبالتقابلعلاقاتاطارفيتدخلأنيصحلافاركةفئاتعنتعبر

نسمىأناصلايصحلاأنهاكماالنقابل،طربقعنللاستدلالالنقلبدي

المنطقية.للفضيةالتقليديأوالأرسطيالمفهومحسبقضابا

القضايابينالتمادلطريقعنالمباكمرالاستدلال4لاليا

منفيهننتقلالذيالمباشرالاستدلالمننوعهوبالتعادلالاستدلال

فيأوالموضوعفيالأصليةالقضيةمعلختلففدجدبدةقصةالىمعلومةفضية

.الصدققبمةفيا،صلبةالفضبةمعمتكافئةتكرنلكنهامعا،فيهماأوالهمول

،الصدقفيمةفيالتعادلأوالنكافؤهوانمااذنالتعادلأوبالنكافوفالمفصود

لو!مثلها،!ادقةتكونالجديدةالقضيةف!نصادقةالأصليةالقضيةكانتف!ن

الاستدلالمنالنوعولهذاأيضا.كاذبةالجديدةالقضيةلكانتكاذبةكانت

ونقضالمستويالعكسهيمنهاثلاثةعلىسنقتصرعديدةصورالمباشر

النقيض.وعكسالمحمول
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المنطقيلتفكيراقواعد:الاولالجزء

Conversionالمسنويالعكس10

جدبدةفضيةعلىفضيةمنللاسندلالالمباشرةالطرقاحدىوهو

الفضبةموضوعهوالأصلبة،وعمولهاالفضبةعمولهوموضوعهابكون

JVالاسندفصورةذلكوعلى.حالهعلىالقضيةكيفبقاءمعالأصلية

كالتالي:بكونبالعكس

أسب!الىبأ!س

الاصلبةالفضبةكانثف!ذاحالهعلىالكبفبقاءثرطمراعاةمع

سالبةالأصليةالفضبةكانتداذامثلها،موجبةالجدبدةالقضيةجاءتموجبة

استغراقعدموهومهمأخرشرطوهناكمئلها.سالبةالجديدةالقضيةجاءت

الأصلية.القضيةفيمستغرقايكنلمماالعكسقضيةفيحداي

علىالاستدلالاتلجاءتالأربعةالحمليةالقضاياعلىذلكطبقنالاذا

النالي:النحو

.أهيببعضالىتعكسبهيأكل)ول(:مك.الموجبةالكلبأالقضية10

لأنناالام!تغراقشرطأ+لخالفناهيب+كلالىعكسثلولأنهاوذلك

LLIفيسنستغرق * JAالأ!لية.القضبةفيمستغرقغيروهوتالحدلة

حتىوذلكجزئيةلمجعلهاالجدبدةالفضيةفيالكمثغيروجبولدلك

.مستغرقكير.بئموضوعهايصبح

conversionبالعرضبالعكسالعكسمنالنوعهلىاويسمى per

accidentsبالنحديداوby limitation.النحوعلىرمزياعنهويعبر

التالي:

أبأ-إلىتعكسأبول

هيأببعضالىنعكسبهيأكلأن:أي
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المباشرالاستدلالالثالت:الفصل

.أهيبلاإلىتعكسبهيأيلاس)م!(:ك.السالبةالكلبةالفضية.

الحدينوضعتغييرهوفعلناهماكللأنالبسيطبالعكسيسمىماوهذا

كيفبقىفقد.السابقةالشروطمنبأيالاخلالدونالجديدةالقضيةفي

القضبةفيالحدبنلأنالاسنغراقشرطتحالفولم،حالهعلىالقضبة

الأصلبة.الفضبةفيكاناكمامسنغرفبنالجدبدة

التالي:النحوعلىرمزياذلكعنوشبر

باص!-أبص!

.أهيبلاالىتعكسبهيألاان:أي

الىبسيطاعكسانعكسبهيأبعض)1(:مب.الموجبةا!زليةالقضبة

الإخلالدونالجديدةالقضيةفيالحدينوضعغبرنافلقدأ.هيببعض

تستغرقلاالموجبةالجزئيةالقضيةأناعتبارعلىالاستغراقبشرط

الرمزية:بالصيغةذلكعنوشبر.المحمولتستغرقولاالموضوع

أب)-ب11

.أهيببعضالىتعكسبهيأبعضأنأي

القضيةوهذهب،هيأبعضليسس)5(:ب.:السالبةا!زلبةالفضبأ

الاخلالدونلهاعكساتكونجديدةقضيةعلىمنهانستدلأننستطيعلا

الكيفبقاءمعحديهاوضعغيرنالولأننا.السابقةالشروطمنبأي

لموهوالجديدةالقضيةفيمحمولاسيصبحالذي)1(الحدلاستغرقناوالسور

كمهانغيرأننستطيعلاف!نناوبالطبعالأصلبة.الفضيةفيمستغرقابكن

القضيةف!نولذلك.الاستغراقشرطكذلكخالفناوالاكليةئضيةلتصبح

لها.عكسلاالسالبةالجزئية

ا-13-

http://www.al-maktabeh.com



المنطقيلتفكيراعدثوا:الاوللجزءا

علىالرمزيةالصيغمستخدمينبالعكسالاستدلالنلخصأنوككن

التالي:النحو

.أب)!طهـأب.

أ.ب!ي!أبص!.

11.!بأبا.

وم!يلةبوصفهاالعكسعمليةفيالتفلبديالمنطقنظروجهةهيهذه

لعمليةالحدبثوالتحلبلتتفقنظروجهةوهيالمباشر،الاستدلالوسائلمن

جزئيةالىالموجبةالكليةعكسنافيهاالتيالحالةعدافيما،المستويالعكس

وجهةعلىبناءذلكويرفضون،العكسبهذايقرلاالحديثفالتحليل،موجبة

مثليصحفلا"وجودية.الجزئيةبينماوجودية""لاالكليةأنالىالذاهبةنظرهم

اذاولكنأعضاءذاتفئةعلىيدلالكليةموضوعكاناذاالا،الاستدلالهذا

لزالالتقابلموضوعحالةفيذكرناهالذيالممكنالتفسيراعتبارنافيوضعنا

.الاعتراضهدا

Observationالهمولنفض2.

نضيةالىقضبةمنفبهانتقلالمباشرالاسندلالطرقمنطربقةوهو

هوموضرعهابكونعبث،الصدقفيمةحيثمنتكافثهاأوتعادلهاأخرى

الفضيةعمولنفيضهوعمولهابكونببنماالأصلبةالفضبةموضوعنفس

الأصلية.

والحدالسالبةالقضيةبيننميزأنلنالابدالطريفةهذهفهملنايتمولكي

الموضوعبينتربطالتىالرابطةعلىالسالبةالقضيةفيالسلبينصب.السالب

منواحدلا.فلناف!ذا.الهمولعنالموضوعأفرادتفصلعيثوالمحمول

هنافالسلب،تكون"جديدةلاالكتبجميعأنذلكمعنيلكان.بحديدالكتب

أ--14

http://www.al-maktabeh.com



المباشرالاستدلال:الثالثالفصل

ف!نهللحدبالنسبةالسلبأماكلها.للقضبةسلبفهووبالتالي،للرابطةسلب

هنافالسلب+لاسلكيةالمواصلاتنجعضمثلاتقولكأنالحد،لهلاالايكونلا

بعضأنالفضيةهذهمعنىفيكون،للقضيةسلباوليسللحد.سلكي.،سلب

ألسوزكانواذا،سالبكحمولموجبةفالقضية،لاسلكيةهيالمواصلات

بالنسبة..ْليس..كلمن"أوواحدلاهوالموجبةعنالسالبةالقضيةكليزالذي

ف!ننا،السالبةللجزئيةبالنسبة...ليسبعض..أوبعف!واليس،السالبةللكلية

هوأ-لاكلقلناْف!ذا.السالبالحد-.ليميزلا"أوغيزلفظنستخدمسوف

ب"غيرهوأكلقلناو)ذا،سالبكوضوعموجبةكليةالقضيةهذهلكانت"ب

.وهكذاسالبكحمولموجبةكليةلكانت

الاستدلاللهذاالرمزيةالصورةأنلمجدالمحمولنقضإلىعدناماو)ذا

كالتالي:تكون

/بأب-ا

أيكونلهاالمحمولنقضف!نبهيأالأصليةالقضيةكانت)ذاأنهأي

علىيدلانرمزيانتعبيرانهما"ب-لاأوْ"باأنْولاحظب.لا-هي

في".الموجبالحدمنالسالبالحد

الجديدةالفضبةتكونصادقةالأصليةالفضبةكانت)ذاف!نهوبالطبع

ف!نكاذبةالأصليةالقضيةكانتإذاوكذلكأيضا،صادتةأيلهامكافئة

أيضا.كاذبةتكونأيلهامكافئةالجديدةالقضية

يلي:مامراعاةينبغيسليماالمحمولبنقضالاستدلالذلكيكونولكي

القضبةكانتف!ذا)الننبجة(الجدبدةالقضيةفيالأصلبةالقضبةكيفننييىأ.

كانتواذا،سالبةفتصبح.الجديدةالقضيةفيكبفهاتغيرموجبةالأصلية

موجبة.فثصبحالجديدةالقضيةفيكيفهاتغيرسالبة
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المنطقيلتفكيراثواعد:الاوللجزءا

تفبيرمع،الجديدةالفضيةفيحالةعلىالأصلبةالقضبةكوضوعالاحتفاظ.ب

النقيضلهذاونرمز،الأصليةالقضيةمحمرلنقيضليصبحفيهاالمحمول

.ب-لاأوب/،بالرمزدائما

القضايامنالهمولنقضف!نالاعتبارفيالشرطينهذينوضعنالاذا

التالي:النحوعلىيستنتجالأربعةالحملية

.بهيأكل)ول(:م.كالموجبةالكلبأالقضية.

النقضهداإلىتوصلناوقدب.-لاهيألامنها:المحمولنقضيصبح

الخطوةففي:خطوتينعلىأيالأصليةالقضيةكيفتغييربعدللمحمول

ب(.هيأ)كلالموجبةالقضيةكبفغيىناالأولى

ب(.هيألا)سالبةقضيةفأصبحت

لاأهيالجديدةالقضبةفأصبحتسالبا،الهمولجعلناالثانبةالخطوةوفي

.ب-لاهي

التالي:النحوعلىرمزبةكثربصيغذلكعنونعبر

أبول:الأصليةالفضية

/بأص!:المحمولنقض

.بهيألا)ص!(:.سكالسالبةالكلبةالقضبة.

.-بلاهيأكلمنها:الهمولنقضيصبح

ايضا:نحطوتينذلكعلىتوصلناوفد

.بهيأكل:فأصبحتا،صلبةالقضيةكيفغيرناالأولىالخطوةففي

.ب-لاهيأكل:نأ!بحتسالباالمحمولجعلناالثانيةالخطوةوفي
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المباشرالاستدلال:الثالثالفصل

التالية:الصيغةفيرمزيةكثربصورةذلكعنالتعبيروككن

.باص!:الأصلبةالقضية

أب".ولمنها:الهمولنقض

.بهيأبعض)1(:مب.:الموجبةالجزلبةالفضبة

.-بلاهيأبعضليسمنها:الهمرلنفضيصبح

خطونين:علىذلكتموفد

هيأبعضليس:فأصبحتالأصلبةالفضبةكيفغبرناالأولىالخطوةففي

لا-هيأبعضليس:فأصبحتسالبالمحمولجعلناالثانيةالخطوةوفي

التالية:بالصيغةذلكعنالرمزيالتعبيروككن

ب1):الأ!ليةالقضية-

أب/.5منها:الحمولنفص-

.بهيأبعضلبسص)5(:ب.:السالبةا!زلبةالقضبة

.ب-لاهيأبعضمنها:الهمولنقضبصبح

خطوتين:علىذلكتموقد

.بهيأبعضلتصبح:القضيةكيفكيرناالأولىالخطوةففي

ب-لاهيابعض:فأصبحتسالباالهمرلجعلناالثانيةالخطوةوفي

هو:ذلكعنالرمزيوالتعبير

ب15:الأصليةالقضبة
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المنطقيلتفكيراقواعد:الاوللجزءا

با.1)منها:المحمولنقض

التالي:النحوعلىالهمولبنقضالمباشرالاستدلالنتائجنلخصأنوككن

،أبص!!أبول-

ابأول!بأ-

/ب51!بأ-

1ب51- Ic./ب

Contrapositionالنفبضمحكس3.

الىمعلومةثضيةمنمباشرباستدلالفيهاننتقلالتيالطرقاحدىوهو

هوموضوعهايكونهناعليهائستدلالتيالجديدةوالقضية،جديدةقضية

موضوعنفسهوبكونأنف!مامحمولهاأما،الأصليةالقضيةمحمولنقيض

Partialالمخالفالنقيضبعكسالاستدلاليسمىهذهوفيالأصليةالقضية

4contrapositionالاستدلالوشمىالأصليةالقضيةموضوعنقيضيكوناو

full(التام)أوالموافقالنقيضبعكسالحالةهدهفي contraposition.

وأصدقعلىمتوقفالجديدةللقضيةالكذبأوالصدقف!نوبالطبع

فيأوالمخالفالنقيضىعكسفيسواءالجديدةنالقضية،الأصليةالقضيةكذب

.الكذباوالصدقحيثمنالأصليةالقضيةتكافحالموافقالنفيضعكس

التالي:النحوعلىفهيالنقيضبعكسالاستدلالصورةاما

صورتها:قضيةلدبناكانفلو

.بأهي

.أهي-بلا:المخالفنقيضهاعكسلكان

.أ-لاهيب-لا:الموافقنقيضهاوعكس
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المباشرالاستدلال:الثالثالفصل

المخالف:النقبضلعكسبالنسبةأ.

أب/!بأ:الرمزيةالصورةعلىالاستدلالفبهينموالدي

هما:خطوتينخلالمناليهنتوصلف!ننا

عمولها(سلبثمكيفها)بتغييرا،صليةالقضيةعمولننقض.

الهمول.منقوضةالقضيةنعكسثم.

النام:أوالموالقالنقبضلعكسبالنسبةب.

/أب/!بأ:الرمزيةالصورةعلىالاستدلالفيهيتموالذي

هي:خطواتبثلاثالقيامخلالمناليهنتوكلف!ننا

محمولها(وسلبكيفها)بتغييرالأصليةالقضيةمحمولننقض.

النقيضعكسهو)وهذاالمحمولالمنقوضةالقضيةنعكسثم.

(.المخالف

الخطوةفيالبهتوصلناما)أيالعكسالفضيةعمولننفصنم.

(.السابقة

المخالفالنقيضعكسالىنتوصلأننالمجدالسابقةالخطواتو*حظة

عكسفضيةمحمول)نقضالثالثةالخطوةإليهماأضفناماداذانحطوتين،

الموافق.النفيضعكسإلىتوصلنا(المخالفالنقيض

وعكسالمخالفالنفيضعكسعلىالاستدلاليككنذلكوعلى

التالي:النحوعلىالأربعةالحمليةالفضايامنالموافقالنفيض

هيباكل)ول(:م.ك:الموجبةالكلبةالقضبة10

النالبة:بالخطواتوالموافقالمخالفالنقيضعكسعلىفيهانستدل

/ابص!أو-بلاهيألاالأ!لبة:الفضبةعمولنفض.
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المنطقيالتفكيرثواعد:الاولالجزء

بُأص!أواهي-بلالا:المحمولالمنقوضةالفضبةعكس.

الأصلبة.للقضبةالمخالفالنقيضعكسهروهذا

أ/.ب/ولأو-الاهي-بلاكل:العكستضيةمحمولنقض.

الأصلية.للقضيةالموافقالنقيضعكسهووهذا

التالي:النحوعلىالاستدلالينهذينعنالرمزيالتعبيروككن

أبولالأصليةالفضية

المخالفالنقيضعكس1ب/!س!أبول

الموافقالنقيضعكس1/ب/!ولأبول

هيبألا)ص!(:س.ك:السالبةالكليةالقضية2.

التالية:بالخطواتوالموافقالمخالفالنقيضعكسعلىفيهانستدل

/أبولأوب-لاهيأكل:الأصليةالقضيةمحمولنقض.

أب")اوأهيب-لابعض:الحمولالمنفوضةالقضيةعكس.

لها.المخالفالنفيضعكسالىبلىلكو!لناوقد

21/بهأو-ألاهي-بلابعضليس:العكسقضيةمحمولنقض.

لها.الموافقالنقيضعكسالىبدلكوصلناوتد

التالي:النحوعلىالاسندلالينهذينعنالرمزيالثعبيرو!ككن

أبل!الأصلبةالقضبة

المخالفالنقبضعكس1ب/!باأص!

الموافقالنقيضعكس1/ب/!بهأص!

-012-
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المباشرالاستدلال:الثالثالفصل

هيبأبعض))(:مب.الموجبهْ:ا!زليةالقضية

عكستكونجدبدةقضيةعلىمنهاالاستدلالنستطيعلاالقضيةوهذه

قضيةعلىأيضافيهانستدلأننستطيعفلاوبالتاليلها.مخالفنقيض

لها.موافقنقيضعكستكون

)جراءمنفلابدلهاالمخالفالنقيضعكسالىنتوصللكيلأنناوذلك

والجزئية.سالبةجزئيةبالتاليفتصبحمحمرلهاننقضا،ولى:خطوتين

الجزئيةلأنالعكسخطوةوهيالتاليةالخطوةاجراءمنتمكننالنالسالبة

لها.عكسلانعلمكماالسالبة

فقطا،ولىالخطوةاجراءالقضية0هذفينستطيعهمانكلذلكوعلى

النالي:النحوعلىللاسندلال

"بأهأو-بلاهيأبعضليسا،صلية:القضيةعمولنقض.

الهمول:؟؟المنقوضةالقضبةعكس.

نقيضولاعكسنحالفنقيضعكسلاأي،للاستدلالنتيجةفلاثمومن

الموجبة.الجزئيةللقضبةموافق

.بهيابعضليسص)5(:ب.:السالبةالجزليةالقضبة

التالية:بالخطواتوالموافقالمخالفالنقيضعكسعلىمنهاونستدل

"ب1)أوب-لاهيأبعض:الأصليةالقضيةمحمولنقض.

"أب!)أوأهيب-لابعض:الهمولالمنقوضةالقضيةعكس.

ا،صلية.للقضبةالمخالفالنقيضعكسالىنتوصلوبذلك

أ!هأو-الاهي-بلابعضليس:العكسقضيةمحمولنقض.
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المنطقيلتفكيراكواعد:الاوللجزءا

الاصلية.للقضيةالموافقالنقيضعكسهووهذا

التالي:النحوعلىالاستدلالينهذينعنالرمزيالتعبيرولمحكن

ب15:الأصليةالفضية

المخالفالنقيضعكسأباأب)!5

الموافقالنقيضأ/عكسبا5!ب51

النفبضبعكسالخاصةالسابقةالمباشرةالاسندلالاتنلخيصوكلكن

التاليالجدولعلىالحمليةالقضايامنالموافقالنقيضوبعكسالمخالف

الخالصة:الرمزبةالصبغباستخدام

النقيضعكساخرىخطوةالنقيضعكسخطواتالأصليةالقضية

المرافقللاصتدلالالمخالفالاستدلال

،أب/ول+لد-1ب/!؟أبول

يا!ا:3لا

،ا/ب5يل!ثل!أابس!ثلأ.!باص!

*!ب.!-حنئ،البب11

؟..وثلأ

،اب/5:اباا-ب01

)العكسالسابفةالثلاثةالمباشرةالاسندلالاتحصرككنناكما

للفضايابالنسبة(والموافقالمخالفالنفبضعكس-الهمولنقض-المستوى

الثالي:النحوعلىالأربعةا!ملية

(بأولأوبهيأ)كل:الموجبةالكلبةللفضهةبالنسبةأ.

المسنوى.بالعكسأبأ!بأولا.

-122-

http://www.al-maktabeh.com



المباشرالاستدلال:الثالثالفصل

الهمول.بنقضباأ!!بأ.ولب

المخالف.النقيضبعكس1ب/!5أبولج.

الموافق.النقيضبعكس1/ب/ا!بأولد.

(أبس!أوبهيأالا:السالبةالكلبةللقيةبالنسبة2.

المسنوىبعكساب!ص!بأءأ.

الهمولبنقصب/أ!ولأبل!ب.

المخالفالنفيضبعكسابا!أباص!.ج

الموافقالنقيضبعكس1/ب/!5بأص!د.

(ب11أوبهيا)بعضالمرجبة:الجزلبةللقضبةبالنبة3.

المستوىبعكسأبأ!ب1)ا.

الهمولبنقضب"ا!5ب1).ب

(ب15أوبهيأبعضالبسالسالبأ:الجزديةللقضبةبالنسبة4.

الهمولبنقضب/أ!5ب1015

المخالفالنقيضبعكسباأ!ولباهب.

الموافق.النقيضبعكس1/ب/!5ب15.ج
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المنطقيلتفكيراكواعدةالاولالجزء

تمرينات

وأنواعهالاستدلالتعريفعنأسدلة4الاولالسرال

أنواعه؟هيوماالاستدلالمعنىماأ.

؟صورةهيوماالاسننباطيالاسندلالمعنىما2.

أنواعه؟هيوماالاسنقرائيالاسندلالمعنىما3.

الاسنقرائي؟والاسندلالالاسننباطيالاسندلالبينالفرقما4.

؟بالمثالاجابنكوضح،الناقصبالاسنقراءالمقصودما5.

الناقص؟العلميالاستقراءفيبالنعمبمالمقصودما6.

النام؟بالاستقراءالمقصودما7.

النام؟والاسنفراءالنافصالاسنفراءببنالفرقما8.

وهلالاننقادات،هذههيماالنام،الاسنقراءالىعدبدةانتقاداتوجهت9.

منه؟الاسنفادةذلكمعككن

بالأمثلة؟اجابتكوضحالرياضيبالاستقراءالمقصودما01.

والاسنقراءالنافصالعلميالاسنفراءبينالاخنلافووجهالشبهوجهما.11

الرياضي؟

بالامثلة؟اجابتكوضحالنمثيل،معنىما.12

المشاهد؟علىالغائبفياسنفسههوالنمثبلفياسهل.13

بالأمنلة؟ذلكوضحاليومبة،حياتنافيالثمثيلنسنخدمهل.14
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المباشرالاستدلال:الثالثالفصل

المباكمرالاستدلالعنأسللة4الثانيالسرال

؟!ورةهيوماالمباشر؟الاسندلالمعنىماا.

الفضابا؟بينبالتقابلالمفصودما2.

القضايا؟بينللتفابلالمختلفةالصورهيما3.

أحكامه؟هيومابالتضاد،بالنقابلالمقصودما4.

الرمزبة؟صيغتهافيملخصهعنهاعبرثمبالتضاد،التقابلأحكاموضح5.

التضاد؟تحتالدخولطريقعنبالتفابلالمفصودما6.

فيملخصةعنهاعبرثمبالتفصيلأذكرهابالنضاد،النفابلأحكامهيما7.

الرمزية؟صيغتها

بالتناقض؟بالتقابلالمقصودما8.

الأحكامهدهعنعبرثمالمختلفةصورهفيبالتناقضالتقابلأحكاموضح9.

الرمزبة؟صيغنهافيملخصة

بالئداخل؟بالثقابلالمقصودما01.

عنهاعبرثمبالتفصيلالأحكامهدهاذكر:بالتداخلالتفابلأحكامهيماأ.أ

الرمزية؟صيغتهافيملخصة

بالئناقض؟والتقابلبالتضادالتفابلبينالفرقما12.

الثضاد؟تحتبالدخولوالتقابلبالتضادالنقابلبينالفرقما.13

التضاد؟تحتبالدخولوالتقابلبالتداخلالنقابلبينالفرقما14.

بالتناتض؟والتقابلبالتداخلالتقابلبينالفرقما15.

أرسطو؟مربعأوالتقابلكربعالمقصودما16.
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المنطقيلتفكيراعدقوا:الاوللجزءا

المربع؟هذاواضحهوأرسطوكانهل17.

التقابل؟مربعفاثدةما.18

التقابل؟مربععلىالأربعةالحمليةالقضابابينالتفابلاحكاموضح.91

برةصدقهافرضوعلىالموجبةالكلية:هيلكالمناحةالفضبةانافترض02.

أحكامها؟هيوماتقابلهاالنيالقضاياهيمامرة،وكذبها

فرض)وعلىالسالبةالجزئيةالقضبة:هيلكالمتاحةالقضيةأنافنرض210

هيومالهاالمقابلةالفضاباهيما(:أخرىمرةوكذبهامرةصدقها

احكامها؟

التقابل،طريقعنالمباشرالاستدلالفيالحديثالمنطقنظروجهةهيما.22

علافاتمنعلافةكلفيالحدبثالمنطقرأيعنبالحدبثاجابنكوضح

حدة؟علىالتقابل

وفيالقضايا،بينالتقابلأحكامفيالحديثالمنطقنظرلوجهةمعرفتكبعد23.

علىثوافقهل:النفلبديالمنطقفيالفضاباعنفبلمنعرفنهماضوء

استطعثانالأمثلةبضرباجابتكوضحالهدثين؟المناطقتحليلات

ذلك؟

القضابا؟بينالنعادلطربقعنالمبافمربالاستدلالالمقصودما.24

القضابا؟ببن.ألثعادليعنيماذا.25

شروطه؟هيومانجالعكس!المفصودما.26

؟س.كم،ب..م،كالقضايا:منالعكسهات27.

السالبة؟الجزئيةالقضبةعكسامكانعدمعلل28.

مثلها؟موجبةكليةقضبةالىالموجبةالكليةالفضبةنعكسلالماذا92.
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31.

.32

.33

.34

35.

.36

37.

.38

93.

04

41

42

المباشرالاستدلال:الثالثالفصل

بالتحديد؟أوبالعرضالعكسمعنىما

الرمزبة؟الصيغمستخدمابالعكسالاستدلالنتائجلخص

الهمول؟نقضبعملبةالمقصودما

المسنوىالعكسفيعليهاالمسندلالجدبدةالفضيةعلىالحكمبكونكيف

الهمول؟نقضوفي

؟الهمولتقضعمليةوخطراتشروطهيما

؟(EA)5،1،الأربعةالحملبةالقضايامنالهمولنقضهات

مستخدماالأربعةالحمليةالفضابافيالهمولبنقضالاستدلالتمائجلخص

الرمزية؟الصيغ

النقبض؟غكسالاستدلالبعملبةالمقصودما

النفيضعكسوبينبينهالفرقوماالمخالفالنقيضبعكسالمفصودما

حملبة؟ثضبه،يالموافق

عكسأوالمخالفالنقبضعكسالىللوصولتعبعهاال!الخطواتهيما

الموافق؟النفيض

والكليةالموجبةالكلبة:الحمليةللقضاباالمخالفالنفيضعكسهات

السالبة3والجزئيةالسالبة

السالبةوالكلبةالموجبةالكلبةالحمليةللفضاباالموافقالنقبضعكسهات

السالبة؟والجزئبة

منالموافقاوالمخالفالنفبضبعكسالاسندلالنستطبعلالماذاعلل

الموجبة3الجزئيةالقضية
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المنطقيلتفكيراقواعد:الاوللجزءا

الصيغمستخدماوالموافقالمخالفالنقيضبعكسالاستدلالنتائجلخص.43

الرمزية؟

عمليلاتطبيقاتأسللة4الثالثالسوال

يدركه.المرءينمنىمانجعضأ.

القضية:لهلىهالصدقفرضعلى

احكامها؟مبيناالتقابلمربععلىقضايامنيقابلهاماهاتا.

بفابلهالماالموافقالنقيضعكسثمالمخالفالنقبضعكسهاتب.

حكمه؟مبياالتضادلمحتبالدخول

حكمه؟وبينبالتناقضيفابلهالماالهمولنقيضهاتج.

نوصلثلماالهمولنقضهاتثم،بالتداخليقابلهاماعكسهاتد.

البه؟

لبستأنجعضالفضبةصدقمعيتساويبهيأئعضالفضيةكذبهل2.

؟الأسبابوضحبئ3

تاجرلاوالقضيةالتالبةالفضايامنكلبينالمنطقيةالعلاقةنوعحدد3.

مستغل"

التجار.منالمستغلينكيربعضأ.

المستغلين.كبرمنالتجارب.كل

التجار.غيرمنالمسثغلينغيربعضلبسج.

مسثغلون.التجاركلد.

.مستغلونالتجاربعضه.

التجار.منالمستغلينمنواحدلاو.
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المباشرالاستدلال:الثالثالفصل

المسنغلين.منلبسواالنجاربعضز.

ثمبمان(الحنود)صالعاللةالقضيةصدقطرضملى،الرابعالسرال

؟المطلوب

علبها.حكمكوبينفضابا،منالسابقةالفضيةيقابلماا.

.ا،حكامهذهمنالحديثالمنطقنظروجهةوضح2.

3بالتضادوالتقابلبالتناقضالتقابلبينالفرقما3.

بقابلهالماالهمولونفبضالأصلبة،للقضبةالمستوىالعكسابجاد40

بالتناقض.

التبارمستفلون()بمضالعاللةالقضيةصدقطرضملى4الناسالسرال

:المطلوب

عليها.حكمكوبينقضايا،منالسابفةالفضبةبقابلماا.

.الأحكامهلىهمنالحديثالمنطقنظروجهةوضح2.

لماوالموافقالمخالفالنقيضوعكس،الأصليةللقضيةالعكسنقيضايجاد3.

النضاد.لمحتالدخولطريقعنالأصليةالقضيةبقابل

المصريينمنواحد)لاالقاللةالعضيةصدقثرضعلى8الساثمىالسرال

أللدبي(

:المطلوب

عليها.حكمكوبينقضايا،منالسابقةالقضيةيقابلماأ.

الأصلية.للقضيةوالموافقالمخالفالنقيضعكسايجاد2.
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المنطقيلتفكيراعدقوا:الاوللجزءا

(مفكرونالملماء)معطم4العاللةالقضيةصدقثرضملى؟السابعالسوال

:المطلوب

عليها.حكمكوبينفضابا،منالسابفةالقضيةبقابلماا.

الصدقي.التحلبلطريقعنالأحكامصحةمنالنحفق2.

بالتناتض.الأصليةالقضيةيقابللماوالموانقالمخالفالنقيضعكسإيجاد3.
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال:الرابعالفصل

الرابعالفصل

(القياس)المبايفكلغيرالاستدلال

ومكوناتهالقياصاتمريف

الفصلفيأشرناأنسبقكما،الاستنباطيالاستدلالفيالمناطقةيكيز

فضيةمنمباشرةالاننقاليثمفيهوالذيالمباشرالاسندلال:نوعنبين،السابق

فيوالتفصيلبالشرحنناولناه)وقدمعينةبشروطمجهولةتضيةالىمعلومة

3،أ!ه)الأ+3القياسعليهيطلقماأوالمباشرغيروالاستدلال(،السابقالفصل

لازمةنتبجةئمثلجدبدةقضبةالىكثرأوقضيتينمنالانتقالبتمفيهوالذي

هو)وهذاأبضامعبنةوبثسروطبواسطةالعمليةتلكونتمالقضينينهاتينعن

(.الفصلهذافيموضوعنا

الركنيعدبلالاسننباطي،الاستدلالأنواعمننوعأهمالقباسويعتبر

بهاسهمماأهمالقياسنظريهانفيشكفلا،التقليديللمنطقالرئيسي

وبالركمالمنطقيه،الدراساتمجالفيأرسطو-الىالنهايةفييرتدالذي-المنطق

الحدثين،المناطقةمنكثيرجانبمنهجومموضعكانتالنظريةهذهأنمن

ف!نبشأنها،اليوميقالومهماولكنوعيوبها،قصورهاأمرمنكانومهما

مدىعلىالإنسانيالتفكيرفيلعبتهالذيالدورخطورةمنيقلللاكلهذلك

والتحليل.بالدراسةجديرةنظريةمنهايجعلمما،القرونعشرات

الأصلالىنشيرأنالقياسلتعريفنتعرضانقبلالمفيدمنيكونقد

الكلمتينمنمأخوذ!قياس"لفظ.اليونانيةاللغةفيالمصطلحلهذاالاشتقاقي

وعلىيحسب".يعد،أو"يستدلكعنىLogizesthaiوفعأكعنىSynاليونانيتين
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المنطقيلتفكيراقواعد:الاوللجزءا

وأمعاَ،أمورعدةمن!الاستدلالالاشتقاقيأصلهفييعنيقياسلفظف!نهذا

."معأأمورعدةعدأوحساب

معنىمناليهيشيرماهواللفظلهذاالاشتقاقيالأصلمنيهمناوالذي

نرابطمنتلناهانسبقمايؤكدالمعنىهذاولعل،توضيحالىيحتاجلارباضي

أرسطو،علىالسابفةالأ!اثفيالرياضيالتفكيرمعوتداخلهالمنطقيالتفكير

نفسه.الأولالمعلموعند

قول"هوالفباسانبقولهالطوببقاكتابفيالقياسأرسطوعرفوند

أخر)حقيقة(شيء-ضرورةكقنضاها-فيلزم)حفائق(،بأشياءفبهقدم

ا.عنهايختلف

)1(:للفباسالأرسطيللنعريفالمناطقةواننقاداتمأخدنلخصيليوفبما

نستخلصوكماJosephجوزيفلاحظكما-للقياسأرسطومفهومأن10

نفسه،للقباسالماصدفيالواقععليهممااتساعاَكئر-السابقتعربفهمن

نأذلكوتفسيىالحاضر.وقتناحتىتلاميذهعندأوارسطوعندسواء

الأصلبشيركماحنى-يشتملفهو،للغابةواسعللقياسأرسطوتعريف

واحقبقنينمننيهانننقلاسندلاليةحجةكلعلى-نفسهللفظالاشتقاقي

لنايحددلمالتعربفهذافيفأرسطوعنها.تنتجثالثةحقيقةالىمعبنةحقائق

المقدماتهذهفيهاتصوغالتىالقضاياطبيعةلنايذكرولم،المقدماتعدد

بهاترنبطالتىالعلاتةطببعةيحددلمأنهكما(،موجهةأوشرطيةأو)حملية

بعضهامافباسأتكونالتيالقضابابهاترنبطأوالواحدةالقضيةحدود

الآخر.بالبعض

،القاهرةالحدبثة،الحريةمكتبما،الصوريالمنطقفيمفدمةالحميد،عبدحسنانظر:)1(

.502-802صصا،099
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()القياسغيرالمباشرالاستدلال:الرابعالفصل

منتلاميذهعندأوأرسطوعندسراءللقياسالتطبيقيالواقعكشفولقد

نصوغاللتينالقضيتينوأنفقط،مقدمتينمنيتكونالقياسانعلىبعده

القضيةحديتجمعالتىالعلاقةوأن،حمليةطبيعةمنالمقدمتينهاتينفيهما

الأخبرةالعلافةهذهنفسوأنالاِشتمال،أوالتضمينعلاتةهيالحملية

الحدطريقعنالقياستكونالتيالثلاثالقضايابينتوجدالتيهي

التيالاشتمالأوالتضمينبعلاقةيتعلقفيما،البيانعنوكني.ا،وسط

نأككنناأنه،القياسفيالحدودبينالعلاقةتنظيمعلىأرسطرقصرها

مثال.العلاقةهذهغيرأخرىعلافاتطريقعنتياسبأاستدلالاَنستدل

كلين،)علىمثلوعلاقاتب(ب،)1،حدودثلاثةمنوانطلاقأذلك،

نأنستطيعالخ(...التساويمن،أصغرمن،كبرخلف،،أماميسار،على

كبربوب،منكبر)أأرسطوعندالتضمنعلاقةخارجأقيسهنكون

ب(.منكبرأ)ذنب،من

وقدمث34ح!ولأ؟6ستبنجسوزانالأستاذةاثارتهالقياسعلىالمأخدوهذا

فيللقياسالسابقتعريفهاكتملقدأرسطوإن:الآتيالنحوعلىله

نأ(التعريف)يقصدالأخيرةبالعبارةأعنيأنني:بقولهالأولى"ألتحليلات

علىال!حيجةالىتفضيأنشأنهامن(المعينالقولفيبهانقدم)التىالأشياء

الأستاذةوتوضح+.ضرورةالنتيجةيجعلأخرحدالىمعهلمحتاجلالمحو

هوللقياسالأرسطيالتعريفاننقولأنككنناأنهبقولهانقدهاْستبنج!

فيهاتقوماللزومي،الشرطيالاستدلالصورمنصورةعنعبارة

مركبةقضيةعنعبارةحينئذ)ويكونالمقدمبدورمعاًالمرتبطتانالمقدمتان

التالي.بدورالنتيجةفيهوتقوماللزومية،القضيةفيحمليتين!قضيتينمن

الىجاءحينأرسطوأن-المأخذهذاصاحبةنظرفي-لهيؤسفومما

استبعدلمحوعلىالسابقتعريفهفسر،القياسعننظريتهفيالحديثتفصيل
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المنطقيلتفكيراثواعد:الاوللجزءا

ولقد.كحمولموضوعارتباطمعأحدبهايرتبطلاالتيالقضاباكلمعه

التقليديين.المناطقةكلهلافيتابعه

ف!ن،بيناهالذيالنحوعلىمعيباًللقياسالأرسطيالنعريفكانولما

معفولنعريفاعطاءوتبل-اولأبلجأونالمنطقيةبالدراساتالمشتغلينبعض

؟القياسيتكونفمما.نفسهالقياسمكوناتوصفالى-للقياس

موضوعارنباطمنهاإثنينكليرتبطحدود،ثلاثةمنالقياسيتكون

الحدودهذهوأحد!مرتينمنهاواحدكلوينكررتضابا،ثلاثفيكحمول

Middleالأوسطالحدهوالثلاث Termالأساسبةبالوظائفبفومالذي

Majorالأكبى)الحدالآخرينالحدينبينالنوسطوهوالقياسفيالاستدلالية

Temالأ!غروالحدMinor Term)المقدمةفيمرة:القباسفيمرنينوينكرر

Majorالكبر PremisesالصغرىالمقدمةفيومرةcMinor Premiseويثميز

ويردكبر،ماصدفاتبعالمبنمبزف!نها،كبر،الحدأمامنوسط،ماصدفاتبعالم

بعالمويتميزالأصغر،والحد.Uكمحمولالنتيجةوفيالكبرىالمقدمةفي

Conclusionالننبجةوفي،الصغرىالمفدمةفيوبردأصغر،ماصدفات

إثشانتقومفضايا،ثلاثمنبتكونالقياسأنهذاعلىوقيتبلها.كموضوع

القباسمكوناتنحدبدتمولفد.الشيجةبدوروالثالثةالمقدمئين،بدورمنها

بعضمعا،خرى،الأشكالعلىذلكبعدعممتثما،ول،للشكلبالنسبة

وجهةيدعمالذيالأمر،الأشكالله!هعرضنافياليهاسنشيرالتيالصعوبات

المنطقهذامبادىبأنتقولوالتىا،رسطيالمنطقمعالجةفيالأساسيةنظرنا

الحاجةأفرزتهادانما،الأولالمعلمعقلمنمكتملةكاملةتخرجلموقواعده

التاريخ.فيمنطقينسقلأولوالصياكةالإعدادمسيرةأثناءفيالعملية

القياسنعرفكيف،القياسمكوناتوصفمنفركناأنوبعد،والآن

استدلالهو:القياس؟التاريخعبىاليناوصلوكما،بالفعلأرسطوطبقهكما
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال:الربعالفصل

كليةالأفلعلىواحداهماموجبةالأقلعلىاحداهما-فضبننعنفيهنلزم

ويكونالقضيتبن،لهاتبنجمعمجردتكونلاىأخرفضبة-مشزكحدوبينهما

نأوبدبهي.ضروريةنتيجةبوصفها،خريينالقضينينصدقعنلازمأصدقها

قواعدعنالتفصيلمنبشيءننحدثحينوضوحأسبزدادالنعريفهذا

الفياس.

القياصاهواهد

كلسبئلاثمجموعاتالىعادةنفسمللفياس،رئبسبةفواعدستهناك

الفباسبطيعةتمصلانفاعدنينفنجدالقباس،فينرافرهالمطلوبالرطنوع

تخنصانوفاعدنبنالحدود،فيبالاسنغراقمتعلفتينوفاعدنبننركببه،حبثمن

)1(:الثلاثالجموعاثهذهثوضيحإلىالآنوسب!يلناالقضايا.فيبالكبف

IvJ1الترحيب!واعد

Majorالأكبرالحدحدود،ثلاثةمنالفباسبنألفأنيجبأ. termوالحد

middleالأوسط termالأصغروالحدminor term.حدكلأنونلاحظ

المقدمنبنفيأحدهافبظهر،مرنينالقباسفيبنكررالثلاثةالحدودهدهمن

الآخرانالحدانأما،الأوسطالحدهروهذاالتبجة،فيبظهرلاولكنه

ثم،الأخرىالمفدمةفيالآخرويظهرالمفدمنبناحدىفيأحدهمافبظهو

الأصفر،الحدهوالتبجةفيكمرضوعبظهرفماالت!بجة.فيمعأبظهران

بالرمزالأصغرالحدالىالآنرمزفلوالأكبى.الحدفهوعمولهابكونوما

القياسفيلرجدناو،بالرمزالأوسطوالحدكبالرمزالأكبروالحدص،

النالي:

هوكوكل

021-022صص،الصوريالمنطقالىمدخل،مهرانعمد:ذلكفي)1(أنظر
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هووصكل

هوكصكل...

التميجةون!،المتيجةفيواختفىالمقدمتينفيوردتد)و(الأوسطالحدأن

هو)الذيالأكبربالحد(المتيجةموضوعدائمأ)وهوالأصغرالحدارتبط

التالي:بالثكلالسابقالقياسعننعبرأنونستطيعالستيجة(محمولدائمأ

تصفأرسطو-مذهبفيلأنها-الأسماء،بتلكالحدودهذهسميتوقد

مننئةالىيشيرالأكبرفالحد،البعضالىبعضهابنسبةمجالهااتساع

الأوسطالحداناليهمابشيراللتينالفئتينمنفعلاَكبرالماصدقات

الحدفئةبينالأتساعحيثمنتفعفئةإلىبشبرالأوسطوالحدوالأصغر،

ولمافعلأ.الفئاتأصغرإلىبشيرالأصغروالحدالأصغر،الحدونئةالأكبر

فيالاوضوحفيتنمثللا،الثلاثةالحدودبينالكمبةالعلاقةهذهكانت

موجبةالثلاثةفضاياهبكونالذيالفياساي،الآنذكرناهالذيالفباس

عدت-الثانيةفيوعمولأالأولىفيموضوعأالأوسطالحدويكون،كلية

كله.للقياسنموذجأالقياسيةالصورةهذه

هذهعليهاتنطبقلاالأخرىا،تيسةصورفيالحدودهذهكانتلماولكن

الاستدلاللأن،مدلولبنيروكأنهاأسماؤهابدتفقدالسابفة،الصورة

بالفعلماصدتاتهفيكبرالأكبرالحدكانسواءصحيحأيكونالقياسي

الاسميناننلاحظهناومنمنه.أقلاوله،مساوياأوالأوسطالحدمن
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هذبنماصدفاتعلىتدللاتقدبرافلعلىالأصغروالحدالأكبرالحد

بوصفهابهاوسلمواالأسماءهذهقبلواقدبالمنطقالمشنغلينأنالا،الحدين

الأوسط"ألحداسمبكونفدولكن.الحدينلهذبنكيرهامنكئرملاثمة

أنهأي،النتيجةوسيطهوانماقياسأيف!الحدهذالأنتمامأ،ملائمأ

النتيجةفيمعأاتحادهمامنيجعللكيوالأكبرالأصغرالحدبينيتوسط

ضرورلأ.أمرأ

المقدمتين،منهمقضيتاننشكلفقطقضاياثلاثةمنالقياسبتألفأنيجب2.

فبهايردالتيالقضبةونسمى.المفدمتينعناللازمةالتعبجةالنالثةونكون

Majorالكبرىبالمقدمةالأكبرالحد Premise،الحدفبهايردالتيوالقضبة

53الصغرىبالمقدمةا،صغر Premiseالحدفيهابرتبطالنيولأولوالقضبة

.Conclusionبالتميجةيهكبرابالحدصغرلأا

الىمنهونركيبهالقياسوصفالىأتربالشرطينهذينانوالواقع

.للقياسالحقيقيةالشروطفهيالآنيةالأربعةالشروطأما.لهالحفيفبةالشروط

ستغراقاVIAIوه6ثانياَ

الأفل.علىالمقدمتيناحدىفيمستغرقأالأوسطالحديكونأنيجب3.

غبرالوسطكغالطةالمسماةالمغالطةعنهتنث!أالفاعدةهذهعنوالخروج

المسنغرق.

الفضيةكانتاذامستفرثأيكونالحدأنالاسنغراقعنحديثنافيأشرنا

لماذامسنغرقأبكونولاالحد،علبهابدلالتيالفئةأعضاءجمبععلىندل

الحدكانولما.الفئةأعضاءمنعددغيرجزءالىالاتشيرالقضيةتكن

استغراقهعدمف!نوالنتبجة،المفدمتبنبينبنوسطالذيالحدهوا،وسط

والحدالأكبرالحدلأنالدور،بهذايقوميجعلهلاالمفدمنين)حدىفي

محددغبربحزءمابعلاقةسبرتبطانالمقدمتبن(فييظهران)اللذبنا،!غر
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بهذهيرتبطانأنهماعلىدليللدينايكونولاالأوسطالحدمنففط

معألربطهمامنطقيمبررلدينايكوننلاوبالتالي،بعينهواحدبحزءالعلاقة

التالي:المثالذلكعلىيدلكما،النتيجةفيمعينةبعلاقة

وككلمستغلونالتجاركل

وصكلمستغلونالانتهازيونكل

الحدفئةأعضاءانيعنيوهذا.مستغرقغيرالمثالهذافيالأوسطفالحد

الأوسط،الحد)المستغلين(ببعضمعينةبعلاقةيرتبطونالأكبر)الثجار(

المستغلينببعضمعينةبعلاتةيرتبطون()الانتهازيونالأصغرفئةوأعضاء

مععلافةتربطهالذيالمستغلبنمنالبعضهداكانانهناندريولا

والانتهازيون،المستغلينبعضمعبعلاتةالمرتبطالبعضنفسهوالتجار

بينللربطاحتمالاتعدةلدبنايكونوبذلك.منهمأخرببعضيرنبطون

هي:والانتهازيرنالتجار

.انتهازيونالتجاركلأ.

تجار.الاننهافلننكل.ب

الانتهازين.كلهمالتجاركلاوالتجار،كلهمالانتهازينكل.ج

الاننهازيين.منالتجارمنواحدلاأوبتاجر،الانتهازيينمنواحدلاد.

.انتهازيونالنجاربعضأولمجار،الاننهازفيبعض.ه
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الهتملة:النتائجهذهتوضحالناليةوالأشكال

!ه!
ه2!

يكونولايقبنية،المحتملةالنتائجهذهمنبعبنهانتيجةتكونلاذلكوعلى
.الصدقبقنيبذلكالفياص

احدىفيمستغرقاَفيهالأوسطالحدكانإزاالقياسعالةذلكقارنولكن

عمولها،بكونحتىسالبةالكبرىالمقدمةفلنجعل،الأقلعلىمقدمنبه

النالي:الرجهعلىالمئالهذاونعيدمستغرتأ،الأوسطالحدوهو

.وكلاكسنغلالنجارمنواحدلا

.وصكلمسننلونالانتهازيينكل

.كصلا.ْ.بتاجرالانتهازينمنواحدلاْ..

يلزمالذكطالوحيدالاحتمالهياليهاوصلناالتيالنتيجةأننلاحظوهنا

شئناولو،كاذبةنتيجتنايجعلاَخراحتمالايهناكوليس،المقدمتينعن

هومحتملواحدشكلغيرلديناكانلمابالدوائرالقياسهذاعننعبرأن

التالي:الثكل
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كا!

الانتهازينودئة)ك(الثجارفئةبيئالكاملالفصلالشكلمنويظهر

.القياسنتبجةتقررهماهووهذا)ص(،

وردالتىالمقدمةفيمستغرقاَيكنلمماالنتيجةفيحداستغراقيجوزلا

فياستغراتهيجوزلاال!يجة()موضوعالأصغرالحدأنيعنيوهذافيها.

الحد"مغالطةفيوقعناوالا،الصغرىالمقدمةفيمستغرقأيكنلمماالمتيجة

Illicitالمشروغغيرالأصغر minor،فيالأكبرالحديستغرقانيجوزولا

لوفعنادالا،الكبرىالمقدمةفيمسنغرقأبكنلممامحمولها()وهوالنتبجة

Illicit"المشروعغيرالأكبرالحد.منالطةفي major.

هذهوتتضحالاسنغراقعدمأماعنها،نتحدثالتىالفئةأعضاءجميععلى

اثباتهوفالاستغراقأذهاننا،فيواضحأالاستغراقمعنىكاناذاالقاعدة

وأالإثباتحيثمن-ينصبخديثناأنأيكلي،بشكل)نكارهأوشيء

النيالفئةأعضاءمنمحددكيرجزءأالايشمللاحديثناأنفيعنيالانكار

فيمسنغرفأبكونأندونالنتيجةفيحدأاستغرفناف!ذاعنها.ننحدث

البعضعلىحكمنامنالكلعلىلمحكمبلىلكف!ننافيها،وردالتىالمفدمة

.المقدمتانتقرهمماكثرأشياءعلىنستدلأنأو

قلت:ف!ذا

الكبرىالمقدمةالشكلجميلةالورودكل

الصغرىالمقدمةللنظرمريحالشكلجميلهوماكل

النتيجةورودللنظرمريحهوماكل
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال:الربحالفصل

كثرتثبنانلاالمقدمتينلأن،المشروعغيرالأصغرالحدمغالطةفيلوفعت

النظرتريحالتيا،شياءبعضبذلكوهيالشكلجميلةالورودأنمن

لابدللنظرمريحهوماكلإننفولأنلكيجوزفلاشكلها،جمالبسبب

لاأخرىوبعبارة.المقدمنينفيواردكيرامرنهداالورود،منيكونوأن

كيرلأنهللنظرالمريحةلأشياء"الأصغرالحدالمتيجةفيتستغرقأنلكيجوز

.الصغرىالمقدمةفيمسنفرق

قلت:لاذا

الشكل.جميلةالورودكل

بورود.الحشائشهذهمنشيءلا

الشكل.جميلةالحشائشهذهمنشبمءلا

فيماتفررانلاالمقدمتينلأن،المشروعغيىالأكبرالحدمغالطةفيلوقعت

هذهجميعوانث!كلها،فيالجميلةالأشياءبعضهيالورودأنالابينهما

لبستجميعأالحشائشهذهأنتقررانأنهماالابورود،ليستالحشائش

الجزءالىكلهائنتميفقد،نكونلاوفد،كذلكتكونففدالشكلجمبلة

منتمياَبعضهايكرنوتدالورود،يضملاالذيالجميلةالأشياءمنالآخر

يقينبة،غيرهنافالنتيجةكذلكالآخربعضهايكونولاالجزء،هذاالى

به.المغالطةهذهمثللوجودصحيحأالفباسهذامثليعدفلاوبالنالي

الكيفقوامد4لالثاَ

القياسمفدمتياحدىتكونأنيجبأي:سالبتينمقدمتينمنانتاجلا5.

المفدمنبنكغالطةالمسماةالمغالطةفيلرفعناوالا.موجبةالأفلعلى

السالبتين.
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بينالعلانةإنكارهوالسلبأنعلمناماإذاالقاعدةهذهصحةونتضح

سالبتين،المقدمتانكانثف!ذا،الحدينبينالتامالفصلأي،القضيةحدي

الحدوبين،الأوسطوالحدالأكبرالحدبينالكائنةللعلاقة)نكارهناكلكان

بهيقومالذيبدورهالأوسطالحديقوملاوبدلك،الأوسطوالحدالأصغر

أساسهناكيكونلاوبذلك،النتيجةفيالأكبربالحدالأصغرالحدلربط

المتبجة.لاستدلالمنطفي

التالي:المثالخلالمنالقاعدةهلىهوتتضح

.كولاالأوربيينمنالعربمنواحدلا

.وصلاالعربمنالأمريكيينمنواحدلا

والأمريكيينالأوربيينمنكلبينكاملفصلعلىننطويانهنافالمقدمتان

لاأنناإلا،بالأمريكيينالأوروبيينعلاقةاظهارالنتيجةفيهناوالمطلوب

احتمالاتعدةإزاءسنكونأننااذ،بدقةالعلاقةهدهلمحددأننشطيع

التالية:الأشكالفيبوضوحتظهرللنتيجة

2!ه5ءه
صكبعضك،صبعضصكلاك،صلا

هه4!ه5!
،ككلهوصكلصككلصككل

صر،كلهوككل
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.محددةنتيجةالىسالبتينمقدمتينمننصلأننستطيعلاهناومن

الأقل()علىالمقدمتينإحدىكانتاذاماحالةفيذلكتارنولكن

التالي:المثاللديناكانف!ذا،موجبة

.كولاالأوربببنمنالعربمنواحدلا

.وصكلعربالمصرلنكل

.كصلااوربيالمصريينمنواحدلا

منتلزمالتىالوحيدةالنتيجةهيالقياسهذافيالميجةأنلاحظنا

هذاعننعبرأنأردناواذاغيرها،أخراحتمالهناكوليسالمقدمتين

التالي:الشكلسوىلديناكانلماالدوائرطريقعنالفياس

كا

والحد)المصربرن(الأصغرالحدببنالعلافةانالشكلهذامنوينضح

أخر،احتمالأيدون،انفصالعلافةتكونأنلابد()الأوروبيونا،كبر

نأتوجبالتيالقاعدةصحةتجيءهناومن.القياسنتيجةتقررهماوهذا

موجبة.الأقلعلىالمقدمتيناحدىتكون

والخروج:سالبةالنتيجةتكونأنوجب،سالبةالمقدمتينإحدىكانتإذا6.

ف!ذا.سالبةمقدمةمنالموجبةالنتيجةمغالطةإلىيؤديالقاعدةهذهعن

التالي:القياسلديناكان

.الصدقحتميالعلميةالقوانينمنواحدلا

علمية.قوانينالفيزيقاقوائينكل
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.الصدقحتميةالفيزيقاقوانينكلْ..

المغالطةعلىينطويفهووبالتالي،القاعدةعلىخروجأفيهلوجدنا

القوانينفئةبينتفصلالسالبةالكليةالكبرىالمقدمةدامتفما،المذكورة

فئةفيالفبزبفباقوانينفئةالصغرىالمفدمةوتدرجالحنمية،الأموروفئةالعلمبة

القوانينفئةالنتيجةفيندرجلأنمنطقيسببلدينايكونفلا،العلميةالقوانين

تفصلأنلابدنتيجتناأنواضحأهنايبدوبل،الحتميةالأمورفئةفيالفيزيقية

سالبة.هناالنتيجةتكونأنلابدأعني،الحتميةا،موروتلكالقوانينهذهبين

الأضعفتتبعأنلابدالمتيجةانتقرلمشهورةقاعدةهناكعاموبوجه

ف!ذا،المقدمتينفيمذكورهومماكثرتقررالافيهاالمطلوبلأن،الأخسأو

منأضعفالسلبلأنالنتبجة،تتبعهاأنفلابد،سالبةالمقدمتين)حدىكانت

المقدمتين.منالاستدلالسلامةلهانضمنوبذلك،الإيجاب

صحةعلىالبرهنةأردنااذاائناوهو،القاعدةلهدهأخروجهوهناك

المغالطةفيلوفعناوالا،سالبةالمقدمننإحدىنكونأنوجب،سالبةنتبجة

نأمنذلكويتضحموجتينمقدمتينمنالسالبةالنتبجةكغالطةالمسماة

السالبةالفضاباأماالهمول،فيكلبأأوجزئيأالموضوعتدرجالموجبةالقضايا

كانتسواءالسالبةفالشيجةالهمول،عنجزئيأأوكلياَالموضوعتفصلفهي

الحدعنجزئيأاوكليأالأصغرالحدتفصل-سالبةجزئيةأوسالبةكلية

فصلالمقدمتيناحدىفييكونأنفلابدممكنأ،ذلكيكونلكيولكنالأكبر،

نالابدأخرىبعبارةأو،الأوسطالحدعنالأكبرللحداوالأصغرللحد

فوانينمنواحد"لاالنتيجةلديناكانتف!ذا.سالبةالمقدمتين)حدىتكون

كانتلوذلكأمكنلماصحتهاعلىنبرهنأنونربدالصدقحتميالفبزبقا

مثلأ:قلنافلوموجبتين،المقدمتان
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال:الرابعالفصل

.الصدقحتميةالعلمبةالقوانينكل

علمية.قوانينالفيزيقاقوانينكل

المقدمتينهاتينعنيلزممالأننتيجتنا،صحةعلىنبرهنأناستطعنالما

قلنا:إذاولكن،عليهنبرهناننريدماعكس

.الصدقحنميالعلمبةالفوانبنمنواحدلا

علمية.ترانينالفيزيقاقوانينكل

حتميالفيزيقاقوانينمنواحدلاالنتيجةعلىبرهانأذلكلكان

المرادالنتيجةلأن،سالبةالمقدمتينإحدىكانتالبرهانهذاوفيالصدق.،

سالبة.عليهاالبرهنة

قياسلأي!ككنلاالثي،للقياسالرئيسيةالستالقواعدهيهذه

ليستأخرىقواعدثلاثهناكولكنمنها.واحدةأيعنبخرجأنصحيح

علىيتمالثلاثالقواعدهذهصحةعلىالبرهانأناذ،الرئيسيةبالقواعدهي

)1(:هيالقواعدوهذه.الرئيسبةالقراعدأساس

جزليتبنمقدمنبنمنانتاجلاأ.

هي:الجزئيثانالمفدمتانعليهاتكونالنيالممكنةالاحتمالاتلأنذلك

الصغرىالمفدمةالكبرىالمفدمة

سالبةجزئيةسالبةجزئيةأ.

موجبةجزئيةموجبةجزئية.ب

موجبةجزئيةسالبةجزئية.ج

سالبةجزئيةموجبةجزئيةد.

.22-1226صص،الصوريالمنطقإلىمدخل،مهرانمحمد:ذلكفيانظر)1(
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المنطقيلتفكيرامواعد:لاولالجزءا

الحامسةالقاعدةحسبمنثجةغير(أ!الأولىالحالةأنالواضحومن

سالبنين.مقدمنينمنننيجةب!نتاجئسمحلاالتي

موضوعهانستغرقلاالجزئيةالفضية،نمننجة،غيرايضا)ب!والحالة

فيمايستغرقانلاف!نهماموجبتين،جزئيتينالمقدمتانكانتف!ذاعمولها،ولا

واحداحداالمقدمتينفيلمجدفلاذلكوعلى.الاطلاقعلىحدأيبينهما

هذهفيالأوسطالحديكونلنذلكوعلى،الأوسطالحدليكونمستغرقا

فيا،وسطالحداسنفراقنشتر!النيالفاعدةكسرهذاوفيمسنغرفا،الحالة

ذلك.ومئالالأقلعلىالمقدمتيناحدى

متوحشة.الحيواناتبعض

.حيواناتاللحومكلةبعض

.المستغرقغيرالأوسطالحدمغالطةفيوقعنادالاهنا،ا!اجفلا

والصفرىسالبةجزئبةالكبرىالمفدمةفيهانكونالني)ب(الحالةوفي

حدسوىمعانسثفرقانلاالحالةهذهفيالمقدمتيناننلاحظ،موجبةجزئية

بكونأنلابدالمستفرقالوحيدالحدوهذا،الكبرىالمفدمةعمولوهوواحد

)فاعدةالمستغرقكيرالأوسطالحدمغالطةفينقعلاحنىا،وسط،الحدهو

)3j6(،)فاعدةسالبةالمفدمثيناحدىلأن،سالبةنكونأنلابدالننبجةانلا

بكونأنولابدمستغرقا،ا،كبرالحدوهوعمولهايكونفسرفوبالتالي

لأنهالمقدمةهذهفيمستنرقكبرأنهالا،4()قاعدةالكبرىالمفدمةفيمستغرقا

هوليكونالمستغرقعمولهاأخذناالتىالسالبةالجزئيةللقضيةموضرعاكان

فيمستغرقايكنولممستغرقحدالنتبجةفيفسبظهرذلكوعلى،الأوسطالحد

-146-

http://www.al-maktabeh.com



()القياسالمباشرغيرالاستدلال:الرابعالفصل

ومثالالفباس،قواعدمنالرابعةللقاعدةكسرذلكوفيفيها،وردالتىالمقدمة

زلك:

منوحشا.لي!الحبواناثبعض

.اللحوملم!لمنوحشهومابعض

عبوانات.ليساللحومكلةبعضْ..

.الكبرىالقدمةفيمستغرقغيروهومستغرقخيوانات"النتيجةفمحمول

هو-الكبرىالمقدمةعمولنجعلأنامكاننافيانناقائليقولقدولكن

يكونسوفلأنهمستغرقأ!علهحتىالأكبر،الحدهو-المستغرقالوحيدالحد

التالي:الرجهعلىالنتيجةفيمستغرقأبالضرورة

منوحضأ.ليسالحبواناتبعض

حبوانات.اللحوم7كلةبعض

VIالمقدمتينمنأيفيمستغرقأيعدلمالأوسطالحدأنهنانلاحظاننا

3(.)قاعدةالنتيجةعلىالاستدلاليككنلاوبذلك

موجبةجزئيةالكبرىالمقدمةفيهاتكونالتي)د(الأخيرةالحالةاما

هناالكبرىالمقدمةفيالأكبرالحدلأن،منتجةغيرفهي،سالبةجزئيةوالصفرى

ال!ميجةأنالا،موجبةجزئيةهناالقضيةلأن،صورةبأيمستغرقايكونلن

عمولهاوسيكون،سالبةالمقدمتين)حدى،نسالبةبالضرورةتكونسوف

لممستغرقحدالنتيجةفيسيظهرالحالةهذهوفيمستغرقا،الأكبرالحدوهو

كيرالأكبرالحدمغالطةف!بدلكونقعفيها،وردالتىالمقدمةفيمستغرقابكن

.المشروع
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المنطقيلتفكيراعدقوا:الاوللجزءا

المقدمتانفيهاتظهرأنككنالتيالاحتمالاتجميعتكونوهكذا

جزئيتين.مقدمتينمنإنتاجفلاذلكوعلى،منتجةكيرالجزئيتان

جزلبةالمفدمنيناحدىكانتاذا2.

لاالحالةهذهفيالاحتمالاتلأنوذلك.جزئيةالنتيجةتكونأنوجب

التالبة:الثلاثةالاحتمالاتعنتخرج

جزئبة.داحداهماسالبنبن،المفدمناننكونأن10

جزئية.والأخرىكليةإحداهماموجبتان،المقدمتانتكونأن.ب

جزئية.و)حداهما،سالبةوالأخرىموجبةاحداهماتكونأن.ج

من)ئتاجلا:تقولالتيالخامسةللقاعدةطبقامرفوضالأولالاحتمالد.

سالبتين.مفدمتين

تستغرقانلاالموجبةوالجزئيةالموجبةالكليةن!نالثانيالاحتمالفيأما

الحدوهذا،الموجبةالكليةموضوعوهوفقطواحدحدسوىبينهمافيما

استغراقشرطنستوفيحتى،الأوسطالحدهويكونأنلابدالمستغرقالوحيد

الحدمنكليكونلاوبدلك،الأقلعلىالمقدمتيناحدىفيالأوسطالحد

غيرالتميجةفيظهورهمامنفلابدوبالناليمستغرقا،الأكبروالحدا،صغر

الجزئيةهيعمولهاولاموضوعهاتستغرقلاالنىالوحبدةوالقضيةمسنغرقبن،

ذلك:مثال.الوجبة

النساء.علىقوامونالرجالكل

.رجالالمرظفينبعض

النساء.علىقوامونالموظفينبعضْ..
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال:بعالرالفصل

والا"،النساءعلىقوامونالموظفينكلالنتبجةْتكونأن!ككنولا

.الصغرىالمقدمةفيمستغرقغيروهومستغرقا،)الموظفون(موضوعهالكان

والأخرىسالبةالمقدمتينإحدىتكونحيثالثالثالاحتمالفيأما

لاالمقدمنينأنالحالةهذهفينلاحظف!نناجزئبة،احداهماونكون،موجبة

هذبنأحد،السالبةوعمولالكليةموضوع،حدينسوىبينهمافيماتستغرقان

الحداستغراقشرطنستوفيحتى.الأوسطالحدهويكونأنلابدالحدين

واحدحدسوىلديناببقىلابذلك،الأقلعلىالمقدمتينإحدىفيا،وسط

سالبةالتبجةنكونأنوجب،سالبةالمقدمتيناحدىكانتولمامسنغرق،

نأولابدمستفرقا،الأكبر()الحدمحمولهايكونفسوفوبالتالي6()قاعدة

بقيالذيفالحداذن4(،اعدةق)الكبرىالمقدمةفيمستغرقاالمحمولهذايكون

فيالأصغرالحديكونلاوبذلكالأكبر،الحدهويكونأنلابدمستغرفالدينا

ولما،مستغرقغيرالتمبجةفييظلأنلابدوبالتاليمستغرفا،الصغرىالمقدمة

تكونأنفلابدمستغرقا،يكونلافلكيالمتيجةموضوعهوالحدهذاكان

ذلك:ومثال،جزئيةالنتيجة

.أبطالالجنودكل

جنودا.ليسواالرجالبعض

ابطالالبسواالرجالبعضْ..

موضوعلكاندالاأبطالاْليسواالرجالمملنقولأننستطيعولا

.الصغرىالمقدمةفيمستغرقغيروهومستغرقا،الرجالالستيجة

القاعدةحالةفيقلناكما-نقولأننستطيعألاهنا:قائليقولوقد

علىنبرهنأنأردنا)ذا)نناوهوالقاعدةلهذهاَخروجهاهناك)ن-السادسة

الحديثالمنطقأنوالواقع.جزئيةالمقدمتيناحدىتكونأنوجبجزئيةنتيجة
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المنطقيلتفكيرامواعد:لاولالجزءا

المغالطةفيلوقعنادالاضروريا،شرطاويراهبل،القاعدةمنالوجههذايقر

مقدمتينمن)وجودية(جزئيةقضيةعلىنستدلأننستطيعلالأنناالوجودية

نأفلابد،جزئيةنتيجةعلىنبرهنلكيف!نناوبالتاليوجوديتين()غيركليتين

بالنسبةأمابعدإ.فيماذلكالىنعود)وسوف،جزئيةالمقدمتين)حدىتكون

نتيجةعلىنستدلأنيجوز)ذذلك،فيضرورةيرىفلا،التقليديللمنطق

هناكأنبعدفيمانعرفوسوف،جزئيةالمقدمتينإحدىتكوناندونجزئية

ذلكوعلى.كليةومقدماتهاجزئيةنتائجهاوالرابعالثالثالشكلمنضروبأ

.التقليديالمنطقنظروجهةمنضروريغيىالقاعدةلهذهالهتملالوجهفهذا

سالبةوصنرىجزدبةكبرىمفدمةمنات!اجلا3.

الكبرىنكونأنوجبسالبةمادامتالصغرىالمفدمةلأنوذلك

جزئيةالكبرىالمقدمةكانتولما5(،)تاعدةسالبتينمنانتاجلالأنه،موجبة

جزئية،الكبرىومادامت.موجبةجزئيةاذنتكونفسوفالفرضعسب

هذهكانتولماجزئينين،منإنناجلالأنهكليةالصغرىنكونأنفلابد

ناالىنصلوهكذا.سالبةكليةإذنتكون،الفرض!كمسالبةالصغرى

الحدأنذلكومعنى،سالبةكليةوالصغرى،موجبةجزئيةالكبرىالمقدمة

لأن،سالبةنكونسوفالنتيجةأنالا،مستغرقكيىالكبرىالمقدمةفيالأكبر

عمولهايكونفسوتوبالتالي(،6)قاعدةسالبة)الصغرى(المقدمتيناحدى

لاوبذلكالكبرىالمقدمةن!مستفرقغبرأنهالامستغرنأ،الأكبرالحدوهو

ذلك:ومثال،سالبةوصغرىجزئيةكبرىمقدمةمنانتاجهناكيكون

تجار.الأكنياءبعض

الأكنياء.منالعلماءمنواحدلا

التجار.منليسواالعلماءبعضْ..
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال:الربعالفصل

فيمستغرقغيروهو،مستغرقألتجازالنتيجةعمولأننلاحظوهنا

.الكبرىالمقدمة

القواعدهي،الرئيسيةالستالقواعدالىبالإضافةالثلاثالفواعدهذه

وضروبها.أشكالهاجمميعالأقيسةأنواعجمبعفيتموافرأنيجبالتىالعامة

الا.بهالخاصةوشروطهقواعدهالقياساشكالمنشكللكلهناكولكن

العامة.والقواعدالشروطهذهعنلازمة-سنعرفكماأنها-

القياسمبدأ

أرسطومعرفةعنبتساءلونمازالواالمناطقةمنكثيرأنالغرببمن

،+لمرسطيامبداليسالقياسمبدأأنيؤكدوبعضهم.القياسكبدامعرفتهوعدم

الوسطى.العصورفيوتلاميذهارسطوشراحأضافه،تقليديمبدأولكنه

منيكنلمأنهالمنطقيةبالدراساتالمشتغلينهؤلاءمثلبالعنوينيب

القياسمبدأاكتشافبدون،القياسنظريةأرسطويشيدأنمنطقيا--الممكن

أشكال-القياس)قواعدالقياسلنظريةالأساسبةالمكوناتوكلأولا.

خالصاستنباطالاالأمرحقيقةفيهيما...الخ(القياسردالقباس-

نفسه.الفباسمبداعنلزمتكبدةوتفريغات

الحدودأحديكونأنيخب:القياسلمبدأوشارحاموضحاأرسطويقرل

الآخر.الكلأفرادجمغعلىمحمولاَالكليكونكماتمامأالآخر،فيمتضمنأ

حالاتأيةلمجدلاحينماأخر،حدعلىمحمولأيكونالحدبأننقولولمحن

بالسلبالحمليكونوحينماعليها.مثبتأالمحموليكونلابالموضوعتتعلق

الطريقة*.بنفسيفهمانيجب

واللاشيءالكلمقولةباسمتقليدبا-القباس-مبدأعرفولقد

Dictum de Omni et Nullo.اماتتعلقبديهيةعنعبارةلأنهكذلكوسمي
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المنطقيلتفكيراعدكو:الاولالجزء

)الحد(الفئةاعضاءمنواحدبعضوولاتتعلقلااو)الحد(الفئةأعضاءبكل

محمولأ.اوصفةعلبهلمحملالذي

هذهالثزامالنادرومن،المنطقتاريخفيالمبدألهذاالصياغاتوتعددت

بسببنوأ،احداهاأوردناوالتىأرسطو،ذكرهاالتيالمخنلفةبالصيغالصياكات

النحوعلىويلتونصاغهفقدفهمها.وصعوبةالأرسطيةالصباغاتغموض

فئة،ايعلى-سلبأأو)يجابأ-مستفرقبشكلعمولابكونما+كل:التالي

تلكالىانتماؤهبتقررأنككنشيءأيعلىالطريقةبنفسيحملأنككن

القياسحدودعلىالدالةالرموزمسنخدمةسنببنجسوزانوصاغنهالفئة+.

لهملبسو1)()كمعبنةخاصبة)و(فئةاعضاءلجمبعكاناذا:ْالناليةبالصورة

لكان)ك(،الفئةتلكفيداخلين)ص(معينونأفرادكانو)ذاالخاصبة(،هذه

جوزيفأماالخاصبة(.هذهلهمليس)او)ك(،الخاصية)ص(الأفرادلهؤلاء

وأالكلبثبتماأنالناليالنحوعلىمبسطبشكلالمبدأهذاعنعبرفقد

ومن".الكلهذافييدخلشيء،ىبالنسبةينكرأويئبتانيككنعليهبنكر

والتىKeynesكنزعندلمجدهاالتينلكالفباسلمبدأالحديثةالصباغاتأوضح

مسنغرقحدعلىسلبأ-أوإبجابأ-بحملماكلالفباس:ْمبدأمعرفأفبهابفول

..الحدذلكتحتيندرجشيءأيعلىنفسهابالطريفةحملهككن

عضولأىبالنسبةننفيهأونثبنهماكلأناشدببساطةبقولالمبدأفهذا

ئكرنأخرىدئةأيةمنعضولأيبالنسبةنفيهأوائبانهيجوزفئة،أيةمن

الأولى.الفئةفيمنضمنة

الئمكلففطذهنهوفيوصاكه،،القياسمبداأرسطواكئشفولقد

موضوعأالأوسطالحدفيهبكونالذيالشكلذلك،القياسأشكالمنالأول

الفياسقواعدواسنخلص.الصغرىالمفدمةفيوعمولأالكبرىالمفدمةفي
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال:الربعالفصل

أشكالبفبةعلىلنطببقهاجاءوحبنذلك.علىبناءالمبدأهذامنالرثبسية

أمرين:الىمعهاأضطرصعوباتواجهنهالفباس

منشكلكلفيالاستدلالعمليةضبطاجلمنجديدةقواعديضيفأن10

القباس.أشكال

يعيدأي(،الأول)الشكلالكاملالثمكلالىالنافصةالأشكاليردأن2.

لمبدأوففاَننائجهاصحةمنبنثدحتىالأولالشكلصورةفيصباكنها

الفياس.

منالرئيسيةالفياسفواعدأرسطواسنخلصكيفهو-الآن-والسؤال

المبدا؟هذا

القواعداستخلاصككنكيفسنوضحالسؤالهذاعلىل!جابة

المبدأ:)1(هذامنللقياسالرئيسيةالست

ثلائةعلىالفباساشنمالعلىصراحةالفياسمبدأبنصا،ود:القامحدة

عليه،يحملئان-وحد-مسنغرفأ،بكونأنلابدأول-حد-حدود:

علىهيالحدودوهذه.المسنغرقالأولالحدتحتيندرج-ثالثوحد-

الأصغر.والحدالأكبر،والحد،الأوسطالحد:الترتيب

ثلاثمنالفياسيتكونأنعلىننصالنىالقاعدةوعيالثانبة:الفامحدة

فيها-لمحملقضبةفهناك.الفاعدةهذهبتضمنالقباسومبدأفضايا.

وفي(،الكبرى)المقدمةمسثغرقحدعلىمعبنةخاصبة-سلبأأوايجابأ

،المستغرقالحدنحتاَخرحدأندرج(الصغرى)المقدمةالثانبةالفضبة

لمحتأدرجناهالذيالحدعلىفيهالمحمل)النتيجة(الئالثةالفضبةوفي

.233-235صصالصورى،المنطقفىمفدمةالحميد،عبدحسنأنظر:)1(
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المنطقيلتفكيرامواعد:لاولالجزءا

الحدعلىحملناهاالتيالخاصيةنفس-سلبأأوايجابأ-المستغرقالحد

.المستغرق

فيالأوسطالحداستغراقكوجبنفولالنيالفاعدةوهي:الئالثةالفاعدة

بلالقباس،مبدأفيصراحةمتضمنةوهي.الأقلعلىالمقدمنيناحدى

.الكبرىالمقدمةفيالأوسطالحداستغراقعلىينصالمبدأه!اأن

بكنلمالشيجةفيحداسنغراقلمحرمالتىالفاعدةوهي:الرابعةالفامحدة

مبدأفيمنضمنةبشفبهاالفاعدةوهذهفيها.وردالتيالمقدمةفيمسنغرفأ

اذاالابكونلاالمسنغرقكيرالأكبرالحدمفالطةفيفالوقوعالفياس.

الحمليكونأنعلىالمبدأهذافيينصوأرسطو.سالبةالنتجةكانت

الحدعلىالأكبرالحدنفسبهاحملناالتىنفسها"نجالطريقةالنتيجةفي

سالبةالشيجةنكونحبنأنههذاومعنى.الكبرىالمفدمةفيالمسنغرق

مسنغرفةسالبة-سلفأ-الكبرىالمفدمةنكونالهمول،مسنغرفة

هذهفيوقوعهناكبكونفلنوبالتاليالأكبر،الحدهوالذيالهمول

المغالطة.

مفدمنه،فيمسنغرفأبكنلمماالمتبجةفيالأصغرالحداسنفراقعدماما

فيالحملأنعلى!راحةبنصالمبدأفه!االفباس.مبدأأبضأفنضمن

-الصغرىالمقدمةفي-أدرجنا.أنسبقموضرععلىبكونالشبجة

ا،صغر-الحدأنهذاومعنى(.الأوسط)الحدالمسنغرقالحدلمحت

وفيالصغرىالمفدمةفيمسنفرفأبكونأنبجب-المبدأهدا!سب

الننيجة.

المفدمنينمنالانناجعدمعلىننصالخامسةوالفاعدة:ا!امح!ةالفاعدا

ونوضيحمباف!ر.كبربشكلعلبهامنصوصالفاعدةوهد..السالبنبن

فيالمسنغرقالأوسطالحدلمحتحدادراجعلىينصالمبداهداأنذلك
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال:بعالرالفصل

نكونأنوجوبعلىصراحةبنصأنههذاومعنى.الصفرىالمقدمة

مقدمنينمنالانتاججوازعدمبعنيوهذا.موجبةالصفرىالمقدمة

سالبتين.

فيسالبةالنتيجةتكونأنوجوبعلىتنصالقاعدةوهذه:السادسةالفامحدة

المبدأفيعليهامنصوصالقاعدةوهذه.سالبةالمقدمنبناحدىكونحالة

الذيالحدعلىالنتيجةفيالحملبأننؤكدالتيالعبارةخلالمننفسه

نأهذاومعنى.الكبرىالمقدمةفينفسهالمستغرقالحدتحتيندرج

واذا.سالبةالكبرىالمقدمةكونحالةفيالاسالبةتكونلنالنتيجة

نأفلابدصحتها،علىالبرهنةمناوطلب،سالبةنتبجةهناككانث

أيضأ.سالبةالفياس-مبدأ!سب-الكبرىالمقدمةنكون

الشكلعلىالاينطبقلا،عرضناهالذيالنحوعلىالفياس،ومبدأ

الشكلهذامنففطضربينعلىالادفبقبشكلبنطبقلاأنهبلففط،الأول

والضربBarbaraموجبتينكليتينالمقدمتانفيهثكونالذىالضرب:فقط

Xalarentموجبةكلبةوالصغرىسالبةكلبةالكبرىالمفدمةفبهنكونالذي

للتثدطربقةايجادالىاشرنا-انسبقكمامعه-أرسطوسيضطرالذيالأمر

سنتناولهماهيالأخيرةالحقبفةوهذه،الناقصةالأشكالنتائجصحةمن

.القياسردموضوعفيبالتفصبل

وضرويهالقياسأثمكال

يعنى؟moodالضربمعنىوما؟figureالقياسشمكلمعنىما

فيالاوسطالحدبوضععلبهايكونالنيالقياسصورةبالشكلأرسطو

أشكالالىيؤديالمقدماتفيالأوسطالحدوضعاخنلاف،ن.المقدمنبن

بظهرالتيالاحتمالاتلنرىالمقدمتيناعتبارنافيوضعناف!ذا.نحنلفةفياسية

هي:احتمالاتأربعةلدينالكانفيهماالاوسطالحدعليها
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المنطقيلتفكيراقواعد:الاوللجزءا

المقدمةفيومحمولاالكبرىالمقدمةفيموضوعايكونالاوسطالحد10

.الصغرى

معا.المقدمنينفيعمولايكونالاوسطالحد2.

معا.المقدمنينفيموضرعابكونالاوسطالحد3.

المقدمةفيوموضوعاالكبرىالمقدمةفيمحمولايكونالاوسطالحد40

!/.الصغرى

فيالأوسطالحدلوضعبالنسبةللقياسصوراربعلديناوهكذا

كالتالي:نوضيحها!كلكنللقياسأشكالأربعةلدينايكونوبالتالي.المقدمتين

فيومحمولأالكبرىالمقدمةفيموضوعأالأوسطالحديكونأن:ا،ولالشكل

وصورته:،الصغرى

وك

صو

كص...

و!ورته:،المقدمتينفيمحمولأالأوسطالحديكونأن:الثانيالشكل

كو

ع!و

كص...

وصورنه:المفدمنبن،فيموضوعأالأوسطالحدبكونأن:الئالثالشكل

وك

وص

كص...
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال:الربعالفصل

فيوموضوعأالكبرىالمقدمةفيمحمولأالأوسطالحديكونأن:الرابعالح!كل

وصورنه:،الصغرىالمقدمة

كو

LJO J

كص...

ول400والضرب،ضروبالىتنقسموالأشكال،القياسأشكالهيتلك

والنتائج.المقدماتوكيفكمحبثمنعليهايوضعالتيالقياسصورةهو

اذاأنهذلكشكل،كلفيضروبأربعةتضيةكلتنتجالأساسهذاوعلى

موجبة،كليةاما:الصغرىتكونأنفيمكن،موجبةكليةالكبرىالمقدمةكانت

القضاياكلوكذلك،سالبةجزئيةواما،موجبةجزئيةلاما،سالبةكليةوإما

أنواعمعكلهاتكونانما،السالبةوالجزئيةالموجبةوالجزئيةالسالبةالكلية

هبم:ضربأعشرستةلديناسيكونذلكوعلىمنعددة،ضروباالأخرىالقضايا

(.الصغرىالمقدمةثمأولأالكبرىالمقدمةنضعأنناالاحظ

مك4.كم3.كم2.كما.

س!!مصكمك

سك8.كس7.كس.6كس5.

س!!ممكسك

صصكسمك!م

سا!.16!حا.15حاص.14سا!13.

مصسكمك!س
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المنطقيلتفكيراعدموا:الاوللجزءا

خمسةمنتجا،ضربا91الأشكالمختلففيلناستنتجالضروبهذه

والآن.سالبةعشرواثنيموجبةوسبعةجزئيا،ضرباعثعروأربعةكليةضروب

)1(:التفصيلمنبشيءالأربعةالقياسأشكالنتناول

الأولالشكلاولا)

الأوسطالحدفيهيكرنماهوالقياسأشكالمنالأولالشكل

علىصورنهوتكون،الصغرىالمقدمةفيومحمولاالكبرىالمقدمةفيموضوعا

النالي:النحو

وك

صو

...صك

مراعاثهما:يجبأساسيتينتاعدتينالشكلهذاويشترط

موجبةالصفرىالمفدمةتكونانوجوبأ.

نكونانذلكعنلزم،سالبةالصغرىالمقدمةكانتاذالأنهوذلك

حيث،المتيجةصدوربقواعدإخلالاسيحدثثمومنأيضا،سالبةالنتيجة

يكونأنينبغيثمومن،النتيجةفيمستفرقاسيصبحالأكبرالحدأنسنجد

كيرالالتاجيكونوهنا-فيهامحمولاأصلاوهو-الكبرىالمفدمةفيمستغرقا

ذلك:فيانظر)1(

.236-924صص،الصوريالمنطقالىمدخل،مهرانمحمد-

الجامعية،المعرفةدار،والتطبيقالنظرية-البحثومناهجالمنطقالفادر،عبدماهر-

.101-122صص،8791،الاسكندربة

.923-252صص،الصوريالمنطقفيمقدمةالحمبد،عبدحسن-
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()القياسالمباشرمحيرالاستدلال:الربعالفصل

يخالفوهذاالصفرى،وكذلكسالبةالكبرىالمفدمةتكونانلابداذصحبح

الأولالث!كلفيالصغرىالمقدمةتكونأنفلابدوبالتالي.الكبفقواعد

موجبة.

كلبةالكبرىالمفدمةنكونأنوجرب2.

وبالتالي-موجبة،السابقةالفاعدة!كمالصغرىالمفدمةلانوذلك

السببولهذا.الأوسطالحدهوالمحمولوهدامستنرق،غيرعمولهاأصبح

الحداسنغراقنضمنحنى،كلبةالكبرىالمفدمةثكونأناشنراطوجب

.3(اعدة)فالمفدمنيناحدىفيا،قلعلىالاوسط

بستلزمالأولالشمكلان"بالقولالقاعدتينهاتيننلخصأنوككن

."الكبرىوكلبةالصفرىايجاب

نألمجد،السابقةالمننجةالثمانبةالضروبعلىالفاعدتينهانبنوبنطببق

هي:الضروبوهذه.الأولالشكلفيفقطمنهامتعجةضروبأربعةهناك

Barbaraا،ولالدرب

أهينكلنفا)نالكل
صهينكل)فريقيانسالكل

هيأصكللان)فربقيكل

.Celarentالثانيالضرب

هيبأمنواحدلاكفزصالحيوانمنواحدلا

!هينكللكلنعلبحبوا
هيبصمنواحدلامفترسالئعلبمنواحدلا5
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المنطقيلتفكيراعدهوا:الاوللجزءا

Dariiالثالثالضرب

أهينكلنحيواانسالكل
هيا!بعضانسانالفانبعض

هيب-بعضمفزسالثعلبمنواحدلا

Ferloالرابعالضرب

هيبأمنواحدلاجبانالمفكرينمنواحدلا

هيب!بعضمفكرينالشباببعض

ليسبصبعضجناءلبسواالشباببعض

التيالثمانيةالضروبمنالأولالشكلفيالمنتجةالضروبهيهذه

فقطذهنهوفيالقياسمبدأصاغقدأرسطوأنكدناأنسبقولقدذكرناها.

وفي-المبدأهذامن-الأساسيةالقياسقواعداشتقأنهكما.الأولالشكل

الشكل،هذافيتمامأطبيعبةتبدوالنتيجةأنكما.الأولالمبداأيضأذهنه

الحمليةالقضاباانواعجميعتغطيالأربعةالضروبنتائجأنالىبالاضافة

منالكاملالث!كلهوالأولالثمكلبكونأنهذابعدغرابةفلا.الأربع

النيالأساسبةالبدبهبة،القياسلمبدامباشربشكليخضعلأنه،القياساشكال

هذافيالنتائجصحةيضمنالديالمبدأهذا،القياسنظريةأرسطوعليهاشيد

يتثدحنىالأخرىالناقصةا،شكالأرسطوسيردالشكلهداوالى.الشكل

ننائجها.صحةمن

الثانيالاثمكل4لانيا

محمولاالأوسطالحدفيهيكونماهوالقباسأشكالمنالثانيالشكل

التالي:النحوعلىصورتهوتكونمعا،الصغرىوالمقدمةالكبرىالمقدمةفي
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال:الرابعالفصل

كو

oو

...صك

منتجة:ضروبلانناجمراعاتهمايجبأساسيتينتاعدنبنالشكلهذاويشزط

سالبأالمفدمنبناحدىنكرنأنوجوبأ.

الصغرىالمقدمةفيالأوسطالحدوضعإلىبالضرورةيرجعوذلك

المفدماتمنواحدةفيمسثغرتاالحدهذابكونانبنبفيثمومنكمحمول،

ناعدةايالفاعدة،هذهولمحقيق،للقياسالعامةالفواعدنقررهلماونفا

سالبة.مفدمةوجودضرورةيعنىالاسنغراق،

كلبةالكبرىالمفدمةنكونأنوجرب2.

نأنلابد،السابقةالقاعدة!سبسالبةالمقدمتيناحدىمادامتلأنه

وبالتاليالفباس،قواعدمنالسادسةالفاعدة!سبسالبةالنتيجةنكون

الهمولهذاكان',tالهمولتستغرقالسوالبلأنمستغرقأ،محمولهافسيكون

فيهاوردمتىالمقدمةفيمسنغرقاَبكونانفلابدالأكبر،الحدهوالمستغرق

فلابد،الكبرىالمفدمتموضوعهوالحدهذاكانولما.الكبرىالمقدمةوهي

التيوحدهاهيالكلباتلأن،كليةالمقدمةهدهنكونانمستغرفأبكونلكي

.الموضوعتستغرق

وكلبةالمقدمتيناحدىسلب":بالفولالقاعدنينهاتيننلخصانوككن

."الكبرى
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المنطقيلتفكيراعدقوا:الاوللجزءا

هناكأنلمجد،المنتجةالثمانيةالضروبعلىالقاعدتينهاتينوبتطبيق

هي:الضروبوهذه.الثانيالشكلفيفقطمنهامنتجةضروبأربعة

Cesareالأولالضرب

إلمجليزيالف!سفةواحدمنلا!بأهولاواحدمن

الأوسطالحد

)لمجليزيعالمكلولبهيصكل

فبلسوفعالملا!اهيصمنواحدلا.ْ.

Camestresيالنانالضرب

إلربفيمصريكلولبهيأكل

الريقيالعراتيينمنواحدلاعبهيصمنواحدلا

مصريالعرانببنمنواحدلا15هي!منواحدلا.ْ.

ول!3ءأ5الثالثالضرب

أصيريالمصرسنمنواحدلا5بهيأواحدلا

أسبويالألمانيةبنحدثمنبعضبهيصبعض

5!هيمنواحدلاْ.. Iلبسواالألمانيةيحدثمنبعض

مصرفي

Barocoالرابعالدرب

هيبأكل

لي!بصبعض

هياصمنواحدلا...

عربالمصريونكل

لب!ا،مانبةكحدتمنبعف!

بعربي

لبسواالألمانبةبنحدثونمنامض

مصرفي
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()القياسغيرالمباشرالاستدلال:بعالرالفصل

واماكليةاما،سالبةنتاثجهجمبعأنهوالثانيالشكلبهكيزماموأه

والافتراضاتالكازبةالدعاوىتفنيدفي-أساسأ-بسنخدمف!نهولهدا،.جزثبة

الاسنبعاديبالشكلسميفقدالسببولهدااستبعادها،بهدفالخاطئة

Exclusive Figure.

وذلك،عامةالعلميالبحثفيللغايةمفيد،الميزةبهذهالئاني،والشكل

علماءأحدارادفلوواسنبعادها.الحاطئةالعلمبةالفروضافصاءأجلمن

جنسمعبضعهاأنبالهعلىوخطرالحبنان،فصبلةبصنفأنمثلأ-البحار-

الدراسةبعدله-،مكنببنهما،الكائنالنشابهأساصعلى،عامةالسمك

أجلمنالناليالنحوعلىالثانيالشكلمنفباسالىبلجأأنوالنمحبص-

اسنبعادها:

خباث!بمها.طريقعننتنفسالأسماككل

خباشيمه.طريقعنيننفسلاوالحوت

.الأسماكمنلب!الحوتاذن

الثالثالشكل4لالط

الأوسطالحدفبهبكونماهوالفباسأنعكالمنالثالثالشكل

النحوعلىصورتهوتكونمعا،الصغرىوالمفدمةالكبرىالمقدمةفيموضوعا

التالي:

وك

LJO J

صك...
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المنطقيلتفكيراقواعد:الاولالجزء

مننجة:ضروبلإنتاجمراعانهمايجبأساسيتينفاعدتينالثمكلهذاويشترط

موجبةالصغرىالمقدمةتكونأنوجوبأ.

ذا،موجبةالكبرىالمقدمةتكونأنلوجبسالبةكانت)ذالأنهاوذلك

الكبرىهذهمحموليكونلاالحالةهذهوفي5(،)قاعدةسالبتينمنإنتاجلا

المقدمتينإحدىلأنسالبةستكونالمثيجةولكنمستغرفأ،الأكبرالحدوهو

المحمولهذاأنالامستغرقاَ،عمولهابكونسوفوبالتالي،6()قاعدةسالباَ

كسرذلكوفي،الكبرىالمقدمةفيمستغرقأيكنلمالذيالأكبرالحدهو

الصغرىالمفدمةنكونأنيجبلذلكالقياسقواعدمنالرابعةللقاعدة

موجبة.

جزلبةالشيحةتكونأنوجوب2.

السابقةالقاعدةأنفبما.السابقةالقاعدةعنجاءتالفاعدوهذه

غيرالأصغرالحدأنهذافمعنى،موجبةالصغرىالمقدمةنكونأنتشترط

المسنغرقكيرا،!غرالحدمغالطةفيالوقوععدمأجلومنفيها.مستغرق

كبر،جزئيةالتميجةنكونأنعلىلتنصالقاعدةهذهوضعت(4)قاعدة

هذافيالمتمجةالضروبفيالمفدمنانكانتولوحنى،للموضوعمستغرقة

كليتين.الشكل

."النتيجةوجزئيةالصغرى")يجاب:بالقولالقاعدتينهاتيننلخصأنوكلكن

ستةلديناتنتج،المنتجةالئمانيةالضروبعلىالقاعدتينهاتينوبتطبيق

هي:الضروبوهذه.الثالثالشكلفطمتجةضروب
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Daraptiالأولالضرب

أهيلكل

أهي!كلجمهـ

!هيببعض

Disamisالثانيالضرب

هيبابعض

هيصاكلاول

هيبصبعض

ث!،ه3أالثالثالضرب

اهيلكل

اهي!كل

!هيببعض

Felaptonالرابعالضرب

هيبأمنواحدلا

اهيلكل

لبسبصبعض

5Bocardاطامسالضرب

هيبأبعض

هيكأل

ليستب!بعض5

أ-5-6

()القياسالمباشرغيرالاستدلال:الرابع

عا!مجتهدكل

مفكرعالمكل

مجتهدونالمفكرينبعض

مناضلونالرجالبعض

أحرارالرجالكل

مجتهدونالمفكربنبعض

مفكرونالآباءكل

مشهورونا،باءبعض

مفكرونالمشهورينبعض

جبانالمصريينمنواحدلا

احرارالمصرلنكل

جبناءليسواالأحراربعض

طموحأليسالثاببعض

مثقفونالثابكل

طمرحنليسواالمثقفينبعض
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المنطقيلتفكيراعدقوا:الاولالجزء

Ferisonالسادصالضرب

ملحدالشبابمنواحدلابهيامنواحدلا

مفكرونالشباببعضصهيIبعض

ملحدينلبواالمفكرينبعض.ْ.بلي!!بعض

نتائجعلىالايبرهنأن!ككنلاالشكلهذاانهناالراضحومن

ملائمفهوولذلك،موجبةأوسالبةكانتسواءجزئيةنتائجهجميع،ن،جزئية

هذابؤدي!يث،عامةلقاعدةالاس!شاءاتافامةفيالخصوصوجهعلى

.القاعدةهذهدحضالىالاصسّناء

الرابعالشكل8رابما

على،الأوسطالحدفيهيكونماهوالقياساشكالمنالرابعالشكل

الصنرى،المقدمةفيوعمولاالكبرىالمفدمةفيمحمولا،الأولالشكلعكس

التالي:النحوعلىصورتهوتكون

كو

وع

كص...

منتجة:ضروبلإنتاجمراعاتهايجبأساسيةقواعدثلاثالشكلهذاوشترط

كلبةالصنرىنكرنأنوجب،موجبةالكبرىالمفدمةكانتافا10

لنالأوسطالحدف!ن،موجبةالكبرىالمقدمةكونحالةفيلأنهوذلك

كليةتكونأنيجبالصغرىالمقدمةف!نهذا،علىوبناءنيها.مستغرتأيكون
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال!الربعالفصل

للقاعدة)اعمالاموضوعهاهوالذيالأوسطالحداستغراقنضمنحتى

3(.الرئيسية

كليةالكبرىالمفدمةنكونأنوجبسالبأ،المثدمنبناحدىكانتاذا2.

سالبةستكونفالنتيجة،سالبةالمقدمتيناحدىكانتاذالأنهوذلك

الأكبرالحدف!ن،جزئية-الحالةهذهفي-الكبرىالمقدمةكانتو)ذا،6()تاعدة

غبرالأكبرالحدمغالطةفيسنفعأنناهذاومعنىنبها.مستغرقأيكونلن

حنىكلبةالكبرىالمفدمةتكونانيجبالسببفلهدا.4()فاعدةالمسنغرق

سالبة.المقدمتيناحدىكونحالةفيموضوعها،استفراقنضمن

جزدبةالشبحةنكونأنوجب،موجبةالصنرىالمفدمةكانثازا3.

المقدمةلأنوذلك.كليتينالمفدمنانكانتولوحتىبصدقوهذا

الامحمولها،تستغرقلا(جزئيةأوكليةكانت)سواءايجابهاحالةفيالصغرى

سيظهرالذيالأ!غرالحدهرالحالةهذهفيالمستغرقغيىالهمرلهذاأن

بظلانالقباسفواعدمنالرابعةللفاعدةطبفأاذن،فلابدللنبجة،كموضوع

هيالجزئبات،نجزئبة،النتيجةكانتإذاالاذلكيتحققولامسنغرق،كبر

.الموضوعتستغرقلاالتىوحدها

علىلمحصل،المنتجةالثمانيةالضروبعلىالقواعدهدهوبتطبيق

الرابع:الشكلفيالتالبةالمنتجةالخمسةالضروب

Bramantlpيأولاالدرب

نحبوا)نسابكلأهيلكل
نفا!كلحيوابميلكل

حيوانالفانيبعض.ْ.اهيصبعض
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المنطقيلتفكيراعدقوا:الاوللجزءا

Camenesالثانيالضرب

مناضلالثابكلبهياكلك!

جبانالمناضلينمنواحدلا!هيبمنواحدلا

شابالجبناءمنواحدلا.ْ.اهيصمنواحدلا

Dimarisالثالثالضرب

علماءالفبزيائببنبعضبهيابعض

رياضبوءالعماصكلبهيلكل
نيزبائيونالرياضيينبعض..ْأهي!بعض

Fesapoالرابعالضرب

فاشلالطلابمنواحدلابهيأواحدلا

!كلناشلمريبهيلكل

فاث!لونالمرضىبعض.ْ.أليس!بعض

Fresisonاطامسالضرب

يلدالطيورمنواحدلابهيامنواحدلا

حيوانيلدمابعضصهيببعض

الطيورمنليسالحبوانبعض.ْ.أليسصبعض

كنبوتنناولهاالمناطقةعنهاينحدثالتىالأربعةالأشكالهينلك

أرسطووضعلقد:وهيرئيسيةمشكلةهناكلكن،والتفصيلبالشرحالمنطق

يتناولهلمبلرابعا،شكلايحددولم،فحسبوالثالثوالثانيالأولالأشكال

8-16-
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()القياسغيرالمباشرالاستدلال:الربعالفصل

هيومارابعا؟شكلايتناولواانللمناطقةتسنىفكيفاصلا.بالحديث

:)1(؟الشكلهلىامشروعية

بأنالقولعلىهذا،بومناوحتى،طويللزمنالمناطفةدرجولفد

بهافامالتيا،!اثأنالا؟جالينوسوضعهالفياسأضكالمنالرابعالشكل

رأينقدمولمحنذلك،عكستثبتلوكاشيفت!ث!يانالمعاصرالبولنديالمنطفي

بالشكلبتعلقفيماالموقفحقيقةالقارىبتبينحنىكاملأ،هنالوكاشيفتش

علىيحتويالمنطقفيجامعمختصركليكاد"لوكاشيفتش:يقول؟الرابع

طبيبوجالينوس،جالينوسهوالرابعالشكلمبتكرأنمؤداهاملاحظة

هذهومصدر.الميلاديالثانيالقرنفيرومافيعاشيونانيوفيلسوف

وأجالينوسمؤلفاتمناليناوصلفبمالمحدهالافنحن.فيهمطعونالملاحظة

هذهأنبراننلرأيوفيفبلوبونوس(.ذلكفي)كاالبونانينالثمراحمؤلفات

الشكلأنقالإذرشد،ابنمنالوسيطالعصرمناطقةالىانتقلتالملاحظة

قطعتينالغامضةالمعلومةهدهالىنضيفأنولنا.جالينوصذكرهالرابع

كثيرندرعلىأيضأوهماعشر،التامحالفرنفيعلبهماعثرمتأخرتبنبونانيتين

الطبعةنصدبرفي1884سنةالقطعتينهاتيناحدىمنياسنشر.الغموضمن

سنةكالبفلايشطبعهاواعادالجدل"،الى!المدخلجالينوسلكتابأعدهاالتى

اضافهاالتيا،ضرببانننبئنامؤلفهالمجهلالتىالقطعةوهذه.6918

الىالمثأخربنالعلماءبعضحولهاقدالأولللشكلوأود!كوسثاوفرسطوس

والقطعة.المنحنىهذافطالأسبقبةجالينوسالىوننسبجديد،رابعشكل

أنظر:التفاصيلمنلمزبد()1

ترجمةالحدبث،المنطقنظروجهةمن-الأرسطبةالقباسنظربةلوكاشيفنش؟يان-

55-95.صص619d،الاسكندرية،المعارفمنث!اة،صبرهالحميدعبدوتقديم

.29-59صص،البحثومناهجالمنطقالقادر،عبدماهر-

http://www.al-maktabeh.com



المنطقيلتفكيراعدثوا:الاوللجزءا

)القرنإينالوسيوانسالىمثسوبمنطقيكتابفيبرانتلعليهاعثرالأخرى

أرسطوعارضجالينوسأنمتهكمأالمؤلفهذايقول(.الميلاديعشرالحادي

بتوفرلمماالبراعةمنيظهرأنبذلكيريدكانوقد،رابعشكلبوجودبقوله

ولماالبنا.وصلماكلهوذلك.دونهمكئيراَفصرولكنهالقدماء،للشراح

سوءالأمرفيبكونأنأوبرفيجشكفقدضعيفةأساسأالمصادرهذهكانت

هويكنلمركاجالينوسأنالمنطقتاريخكتابهفيشولتسهينريشوقالفهم،

الرابع.الشكلصاحب

لمحوعلىبرمتهاالمسألةلناتوضحيونانيةحاشيةعامأخمسينمنذطبعت

رغممجهولةنزاللاالحاشيةهذهأنويبدو..الأطلاقعلىمنوقعأبكنلم

الشروحبرلينفيحققواالذيناحدوهو،داليسماكسيمليانوكانطبعها.

علىامونيوسشرحمنالمتبفبةالقطع9918سنةنشر!فدأرسطوعلىاليونانية

نفسفيتوجدالمؤلفمجهولةحاثميةالتصديرالأوكنجضمنألتحليلاث

القباس"أنواعكلقيالحاشبةوعنوانأمونبوس،قطهفبهحفظتالذيالمخطوط

والقياسي-،والشرطي،الحملي:أنواعثلاثةألقياس:بليكماومطلعها

،الأولالشكل:انواعثلاثةالبسبطوالقياس.والمركبالبسيط:نوعانوالحملي

والثاني،،الأولالشكل:أنواعأربعةالمركبوالفياس.والثالث،والثاني

فيينظرلأنه،أشكالثلائةسوىيوجدلاأنهأرسطوقالفقد.الرابع،والثالث

"البرها"كتابفييفولجالينوصولكنحدود.ثلاثةمنالمؤلفةالبسبطةالأقيسة

اربعةمنالمؤلفةالمركبةالأقيسةفيينظرلأنه،أشكالأربعةلهالقياسأن

.أفلاطونعاوراتفيا،قيسةهذهمنكثيرأوجدقدوكانحدود،

نأديكيفلناتبينالشروحببعضالمجهولالحاشيةهذهصاحب!كدناثم

نأكلكنحدودأربعةمنالمؤتلفةفالأقيسة.الأربعةالأشكالهذهالىجالينوس

الأول:نحتلفةألمحاءنسعةعلىالبسيطةللأنيسةالثلاثةالأشكالاجتماعفيننشأ

0-17-
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال:بعالرالفصل

معالثاني،الثانيمعالثاني،الثالثمعالأول،الثانيمعالأول،الأولمع

معالثالث،الأولمعالثالث،الثالثمعالثالث،الثالثمعالثاني،الأول

أصلأ،قياسأينتجانفلاالثالثمعوالثالثالثانيمعالثانياجنماعأما،الثاني

الثاني،معالأولاجتماععنالناتجنفسالأولمعالثانياجنماععنوينتج

اجتماعوفي،الثالثمعوالأول،الأولمعالثالثاجتماعفيالأمروكدلك

فقط،أشكالأربعةعلىاذنفنحصل.الثالثمعوالثاني،الثانيمعالثالث

الثالث.معوالثاني،الثالثمعالأول،الثانيمعالأول،الأولمعالأولهي

محاورةمنواثنان،أفلاطونمحاوراتمنمأخوذهثلاثةمنها،أمثلةالحاشيةوفي

إلىالنحوذلكعلىجالينوستأدي....وركاالجمهوريةمنوواحدالفبيادس

الأربعة.أشكاله

المتصلةالناريخيةالمسائلكلنفسروالبسنث!رهاالتىالحاشيةان

إلىالأقيسةجالينوسقسملقد.الرابعللشكلالمزعرمجالينرسباكتشاف

هينكنولمحدود،أربعةعلىلمحتوىمركبةاقيسةكانتولكنها،أشكالأربعة

فقدا،رسطيةالأقبسةمنالرابعالشكلأما.البسيطةالأرسطبةالأقبسة

لموركامتأخر،وقتفيحدثقدذلكيكونأنويحتملأخر،شخصابتكرها

فدالجهولالعالمذلكأنفيشكولا.المبلاديالسادسالقرنفبلحدوثهيكن

يطلعلمأويفهمهالمإماولكنها،ربعة،جالينوسأشكالعنشيءعلمهالىانم

فقدكلها،المشائيةوالمدرسةأرسطويعارضكانولأنه.جالبنوسنصعلى

."الصيتذائععالمبقولرأيهلدعمالفرصةبانتهازسارع

يلي:مالنايثبينلوكاشيفتش،البولنديللمنطقيقدمناهالذيالنصهذامن

بالمنطقاهتمامأوأكثرهم،المعاصرينالمناطقةادقمنوهولوكاشيفنش-أن10

حولالقاطعةشكوكهيبديخا!ة-بصفةالصوريوالمنطق-عامةبصفة

،القياسأشكالمنالرابعالشكلصاحبجالبنوسبأنالقائلالراي
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المنطقيلتفكيراثواعد:الاوللجزءا

والمدرسبن،الوسيطالعصرمناطقةالىخطأانتفلالرايهذاأنالىويشير

رشد.ابنطربقعن،عامةبصفة

،جالينوسالىالشكلهذانسبةتبريرحاولتالتىالآراءيفندلمجدهكذلك2.

صحيحة.ليستالآراءهذهانوالرأي

منبئبنهالقباسأشكالمنالرابعالشكلحولأصيلأاكنشافأثمةأن3.

لمحقيفهعندوذلكمجهوللمؤلفداليسماكسيمليانضمنهاحاشبةخلال

منالرابعالشكلأنالحاشيةهذهتثبتهمابينومن.الأرسطيةللشروح

جالينوسنصوصيفهملمأنهاماولكنهجالينوسغيرأخرشخصوضع

هذانسبحبنالاننشارلرأبهأرادبكونوقدأصلأ،عليهابطلعلمأو

أرسطو.بعدالمناطقةكبارمنأنهاعنبارعلىجالينوسالىالشكل

الحمليالقياسأشكالمنالرابعالشكلأنالىنتأدىف!نناذلكوعلى

نأإذ،مجهولمؤلفوضعمنلبسأبضأولكنهجالبنوسوضعمنلبس

الرابعبالشكلمعرفتهأصلأتثبتالأولىالتحليلاتفيالواردةأرسطونصوص

الفياس.أشكالمن

بالشكلأرسطولمعرفةالرائعةتحليلاتهفيلوكاشيفنشيببنهماوهذا

منلابدقياسكلأن:قولهأرسطوعلىيأخذانهإلا،المختلفةوضروبهالرابع

عنكشفذاتهأرسطولأنذلكالئلاثة+الأشكالهذهمنواحدفيبكونأن

لمالذي-الرابعالشكلفيضروببعضبرداخذحينممكنرابعوجه

لوكاشبفنش:بقولا،ول،الشكلمنضروبإلىمسنقل-كشكلعنهينحدث

الأولالشكلمنعشرالأربعةالأضربالىبالاضافةأنهبعلمؤأرسطو

المتقدمةالفصولفيمنهجيةبطربقةأثبتهاالتيالأضربوهي،والثالثوالثاني

هذهمناننبنبوردوهو.صادفةأخرىأقبسةتوجد،الأولىألتحليلاتمن

بنتجلماذاالقياسأنالواضحمنويفول.ذاكالمنهجيعرضهنهابةفيالأفيسة
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال:الربعالفصل

يلزمفلامعأسالبينأومعأموجبينالحدانكانف!ذاالأضكال،منشكلفي

وكانسالبأ،والآخرموجبأأحدهماكاناذاوتعنىأصلأ،شيءبالضرورة

أكاناذاذلكمئالبالأكبر،الأصفرالحدبصلفباسدائمأفبلزمكلبأ،السالب

اذاالمفدمنين،ن؟!لاالىينتميبوكانب،بعضأوكلالىبنتمي

+أ".بعضالىبشميلا-;jjفبالضرانعكستا

النالية:الننبجةالىلوكاشيفنشبنتهيتفصبلأالرأيهذامناقشةوبعد

توكبدوبنبغي.الرابعالشكلاضربكلويفبلبعلمأرسطواننقدمممايتمج

هذهرفضأنهالقائلينالفلاسفةبعضاليهذهبالذيالرايمعارضةفيذلك

كانوفدأرسطو.الىننسبهأننستطيعلامنطقيخطأرفضهاوفي.الأضرب

ولسنا.للافيسةالمنهجبةقسمنهفيالأضربهذه)همالهفيبقومالوحبدخطؤه

".الاهمالذلكفيالسببنعرف

الأرسطبةالقباستظربةفيمثبتهومماوغبرهاالإشاراتنلكمن

عرفأرسطوأنوهيهامةحقبفةنسنخلصلوكاشبفتشالبولنديللمنطفي

مسنقل،كشكلعنهالحديثفيأهمبةبجدلمرممالكنه،وضروبهالرابعالشكل

جهلنسنبعدالوقتنفسوفي.بهملهأوعنه،الحديثبستبعدجعلهماوهذا

الرابعالشكلب!مكانالمبتكر-العفلوصاحب،الحقالمنطقيوهوارسطح

أصلأ.ضروبهبكل

القياسارد

الأفبسةا،فيسة:مننوعينبين-جوزيفيرىفيماأرسطر-ميزلقد

كبزوالذي.كاملةبأنهاثوصفالنىوالأفيسةصحبحة،بانهاففطترصفالني

بالمفدمتين،الت!يجةبربطالذيواليفينالضرورةعنصرهوالكاملةالأفبسة

اما.الأولالشكلافيسةهيوهذه.المفدمنينفيالأوسطالحدلوضعننيجة

)النانيالنافصةالأشكالأفيسةهيفقطصحبحةأرسطواعنبرهاالتيالأفبسة
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المنطقيلتفكيراعدثوا:الاوللجزءا

ف!نالمفدمتين،فيالأوسطالحدلوضعننبجةأنهذلكفيوالسببوالثاك(،

كماكافبشكلواضحأيبدولابالمتيجةالمقدمتينبربطالذيالضرورةعنصر

هو-)ذن-أرسطوعندالقياسردعمليةمنفالهدف.الأولالشكرفييظهر

أحدفيعنهاالنعببرطربقعنالنافصةالأقبسةفيالننانج!حةمنالنثد

ا،ول.الشكلضروب

وحدهنتائجهتكونحتىالقياسأشكالمنالأولالشكل!كيزالذيوما

لنتائجالمميزاثهذهيعطيالذيانالرقت؟نفسفيواليقينيةالصحيحةهي

)مفولةالفباسمبدأالىالصريحواستنادهالمباشر،خضوعههوالأولالشكل

منالقباسنظريةارسطوعلبهاشيدالنيالأساسيةالبديهبةواللاشيء(،الكل

علىالامباشرأانطبافاَينطبقلارأبنا-كماالفباس-ومبدأاَخرها.الىاولها

ضرورةجاءتهنامن.الأولينالضربينوبالذاتفقط،الأولالشكلضروب

فيعنهاالنعبيراعادةطريقعنالناقصةالأشكالفيالنتائجصحةمنالتثد

الكمالصفةأرسطو-برىفيما-نكتسبوحنى،الأولالشكلضروبأحد

عامة.الأولالشكلنميزالني

طربقعنمشروعبشكلثحور-انالأولىبطريقثين،الردعمليةوتتم

.الأولالشكلصورةئنخ!حنىالنافصة،الأشكالاقيسةفيمثلأ-العكس

الشكلالىالردوهيا،خرى،الطربقةالىلجأناالطربقة،هذهنصلحلملاذا

ناعلىالبرهنةأساسعلىالعملبةهذهوتفوم،مباشرةكيربطربقةالأول

فتكون،الأولالشكلطريقعنمفدماثهامعتمفقلاالأصلبةالنتيجةنفبض

بالردالأولىالطربفةوتسمى.الصحيحةهيالحالةهذهفيالأصليةالننبجة

هانينمنطريقةكلعندقليلأولنقفالمباشر.كيربالردوالئانيةالمباشر،

)1(:الطريفنبن

.255-268صص،الصوريالمنطقفيمقدمةالحمبد،عبدحسنانظر:)1(
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال:الرابعالفصل

المبا!مراولاَهـالر

صورةفيالنافصةالأشكالمنالاتبسةعنبهانعبرالنىالعمليةنلكهو

طريقعنالثحويراتبعضب!دخالزلكويتم.الأولالشكلمنالأقبسة

صورةتنخ!ذحتىمعأوالتبدبلالعكساوالمفدمتين،وضعتبديلأوالعكس

الشكلمناقيسةصورة(والرابعوالثالث)الثانيالناقصةالأفمكالمنالأفبسة

الناقصةالأشكالتلكفيالأقيسةنتيجةأنعلىللبرهنةوذلك،الأول

علىالطربفةه!هطبفناواذا.الكاملالأولالشكلطريقعنصحبحة

التالية:الصورةعلىالأولالشكلالىردهالكان،الثلاثةالناقصةالأشكال

الثانيالث!كل10

فيعمولأفيهيكونالأوسطالحدأنالشكللهداعرضنامنعرفنا

الشكلالىالناقصةالاشكالضروبمنضربردنربدوحين.المقدمتين

الأوسطالحدوضعبينللمقارنةالث!كلينصورةأمامنانضعأنبنايجدرالأول

التالي:النحوعلىكليهمافي

النانىالثكلا،ولالثكل

وكوك

حاوحماو

كصكص

وضعفيبينهماالاختلافأنلمجدالشكلينه!ينصورةبيننفارنوحين

الشكلفيالكبرىالمقدمةعكسناف!ذا،الكبرىالمقدمةفييكمنالأوسطالحد

سيصبحأي،الأولالشكلفيوضعهنفسالأوسطالحدسيأخذ،الثاني

للضربالنتيجةباستخلاصذلكبعدتقومئم.الكبرىالمقدمةفيموضوعأ

القياسنتيجةنفسهيعليهاحصلناالتىالمتيجةكانتف!ذا.ردهالمطلوب
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المنطقيلتفكيراعدهو:الاوللجزءا

درطريقعنصحثهامنتثبتناقدونكون!حبحة،نتيجثهكانت،الأصلية

ا،ول.الشكلالىالقياس

فييؤنرلاالنافصةالأشكالفيالمفدمنبناحدىعكسأنويلاحظ

وسببلنا.العكسوالقضبةالأصلبةالقضبةببنتكافؤأوتعادلفهناكصدقها،

بهذاولنبدأ،الأولالشكلالىالثانيالشكلدروببعضبردالقيامهوالآن

.الضرب

Festinoالأولالكل

كوكولا

محاوومحهخا

كصصكبعضلبس

نألمجدا،ولوالشكلالنانيالشكلفيالأوسطالحدوضعوكفارنة

كماالصغرىالمقدمةنضعثمبعكسها،فنقوم،الكبرىالمقدمةفيالاختلاف

التمبجة.ونسنخلصهي،

كولاعكس-كولا

محاوبعضوصابعض

صكبعضلب!صكبعضليس

أنهالمجدهاا،صليةالفباسب!حبجةعليهاحصلناالنىالتمبجةوكقارنة

الضربأنونلاحظ.صحيحةالاصليةالقياسنتيجةفتكوننفسيها،هي

FestinaالضربالىيردالثانيالشكلمنoقFeوميزة.الأولالشكلمن

أسماءمنالأولالحرفأنالأشكالكلفيالمنتجةللضروباللاثينيةالأسماء

يردالذيالضرباسممنالأولالحرفالىبشيرالناقصةالأشكالضروب

ا،ول.الشكلفياليه
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()القياسغيرالمباشرالاستدلال:الربعالفصل

:الأولالشكلالىالآتيالضربردالآنولنحاول

Camestres

وككل

ولاص

كلاص

هوالأولوالشكلالثانيالشكلبينالأوسطالحدوضعفيالاختلاف

عكسناها،اذاموجبةكليةالكبرىالمقدمةهذهأنالا،الكبرىالمقدمةفيداثمأ

النحو:هذاعلىموجبةجزئبةالىتعكسف!نها

كوبعضعكس-وككل

صولاصولا

كلاص

الفواعدمجموعةمن3رنموالفاعدةتنعارضانمفدمنبنالىهناونصل

القصةنعكسثمالمقدمنبن،وضعنبدبلالىنلجأوحينئذ.للقياسالفرعية

نقومانعلينا،الحدينمعكوسةنتيجةالىفنصل،كبرىاصبحتالتىالصغرى

صحنها.منننثدحنىالأصلبةالقباسنتبجةوبينبينهانفارنثمبعكسها،

صولاعكس-صولاوككل

وككلكوكلصولا

كلاصعكسعهصلاككلاص
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المنطقيلتفكيراعدهوا:الاوللجزءا

هيأنهاالأولالشكلالىردهبعدالقياسنتيجةمقارنةمنلناويتضح

صحيحة.النتيجةهذهفتكون،الأصليةالقياسنتيجةنفسها

الىردهتمقدالئانيالشكلمنCamestresالضربأنونلاحظ

:ضربانالثانيالشكلمنويتبقى.الأولالشكلمنCelarentالضرب

بهايددناالتيبالطريقةCelarentالضربالىويردCesareالمسمىالضرب

.المباشرةكيربالطريقةفيردBarocoالمسمىالضربأما4Festinoالضرب

الثالثالشكلب.

المقدمتين.فيموضوعاَالأوسطالحدفيهيكونماهوالثالثوالشكل

هذاعلىصررتيهماوضعناماإذاا،ولالشكلوبينبينهالفارقلناويبدو

النحو:

الأولالشكلالثالثالشكل

كوكو

وصوعر،

كصكص

الأوسطالحدوضعفيالاختلافأنالشكلينصورةمنلناويتضح

نقومالأولالشكلالىالثالثالشكلضروبفلرد،الصغرىالمقدمةفيككن

.الأولالشكلصورةردهالمطلوبالقباسفيأخذ،الصغرىالمقدمةبعكس

والقواعدتنضاربانمقدمتينالىالصغرىالمقدمةعكسمننتوصلوحين

أصبحتالتيالكبرىوضعتبديلالىحيئمذنلجأ،للقياسالفرعيةأوالرئيسية

بردنقومحينهذاكلوسيتضحبعكسها،ونقوم،النتيجةونستخلص،صغرى

الثالث.الشكلضروببعض
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال:الرابعالفصل

Fepaton

لاوك

صوكل

لاوك

صوبعضعكس!

صكبعم!لىليىصكبعضليس

درالىالصغرىالمقدمةعكسطربقعنتوصلناانناهناونلاحظ

هيردهبعدالقباسننبجةوان،الأولالشكلمنFerioالضربالىالفياس

صحيحة.الثالثالشكلمنالضربهذانتيجةفتكرن،الاصليةنتيجتهنفس

الثالث:الشكلمنالآتيالقياسلدبناكانإزاأما

Disamis

كوبع!،

صوكل

كصبعض

هذاعلىالصغرىالمقدمةعكسطريقعنالأولالشكلالىردهوأردنا

النحو:

كولابعضكوبعض

صوبعضعكسعهصوكل

!اكبعض
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المنطقيلتفكيرا!واعد:الاوللجزءا

منارفمقاعدة)منهماانتاجلاجزئيتينمقدمتينإلىنمتهيف!ننا

عكسمعالمفدمنين،وضعنبدلأنالحالةهذهفيوعلبنا(.الفرعيةالقواعد

النتيجة.عكسثم،صغرىستصبحالتيالكبرىالمقدمة

صوكلصوكلكوبعض

وكبعضعكسعهكوبعضصوكل

صكبعضعكس-صكبعضصكبعض

الثالثالشكلمنDisamisالضربردخلالمنتوصلناأنناونلاحظ

الشكلمنالضربهذانتيجةأنالىالأولالشكلمنأ!!!أالضربإلى

صحبحة.الثالث

طريقهْعلىالىويردDatisiالثالثالشكلضروبمنلناثبقى

الشكلمنقس!ع5الىويردFerisonالضربوكذلكMepatonللضربردنا

Daraptiالضربعنبقالنفسهوالشيءأبضأ.Flepatonطربقةعلىا،ول

التىالمباشرةغبربالطربفةبردف!نهBrocardoالضربأما،الثالثالشكلمن

قلبل.بعدعنهاست!حدث

الرابعالشكل.!!

مقدمنيفيوضعهعكسعلىالث!كلهذامفدمتيفيالأوسطالحدوضع

الشكلين:صورةمنهذالناوينضح.الأولالشكل

ا،ولال!نكلالرابعالثكل

كووك

وصوص

كصكص
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()القياسالمباشرضحيرالاستدلال:بعالرالفصل

عكسطريقعنيتمالأولالشكلإلىالرابعالشكلضروبورد

فيعليههواللىيوضعهالأوسطالحديتخذحنىمستويأ،عكسأالمفدمنين

تتفقانلامقدمتينالىالطريقةهذهخلالمنتوصلناف!ذا.الأولالشكل

ثمعكسهما،دونالمفدمتين،وضعبتبديلنقوم،للقياسالعامةوالقواعد

بعكسها.ونقومالت!يجةنستخلص

الامكانيتينلهاتينوفقأالرابعالشكلضروبتردكيفالآنولنرى

:الضرببهذاولنبدأ

Fresison

كولاعكس!وكلا

صوبعضعكسهعصوكل

صكبعضليسصكبعضليس

بعدوذلكا،صلية،القياسنتبجةنفسالىنوصلناقدأننالناويتضح

الضربنتبجةفتكون،الأولالشكلضروبمنFerioالضربالىرده

Fresison.صحيحة

:الأولالئمكلالىالضربهذاردفيالآنوللنظر

Dimaris

كوبعضعكس-وكبعض

صوبعضعكسعهصوكل

كصبعض
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المنطقيلتفكيراكواعد:الاوللجزءا

كسرالىالمفدمنينعكسعمليةخلالمننوصلناقدانناونلاحظ

المفدمنبنمنالانتاج)عدمالفرعيةالفياسنواعدمنارفمالقاعدة

بنبدبلنفولالتيالثانبةالطربفةاسنعمالالىننتقلذلكعلىوبناءالجزثبنبن(.

عكسها.معالنتيجةاسنخلاصثمعكسهما،دونالمفدمنبنوضع

صوكلكوبعض

كوبعضصوكل

صكبعضعكسعهصكبعضصكبعض

الأولالشكلمندعه!الضربإلىDimarisالضربردبعدلناويتبين

صحيحة.Dimarisالضربنتيجةأن

هذاعلىالأولالثمكلالىنردالرابعالشكلمنالمنبفبةوالضروب

illالضربيردالنحو: Fesapoويرد.الأولىالطريقةبواسطةذءع5الضرب

منBarbaraXelarantالضربينالىBramantipXamenesالضربان

الآنوننثقل.الثانبةالطربقةبواسطةوذلكالنوالي،علىالأولالشكل

المباشر.غيرالردعنللحدبث

المبا!مرعيرالرلانيا:

هذانظريةطورقدأرسطوأنالىالمسنوىللعكسنناولناعندأشرنا

الفياسفينظريتهمنالهامالجانبلهذاخدمةالمباشرالاسندلالمنالنوع

ولكن.الأولالشكلالىالناقصةالأشكالفيالقياسردكوضوعوالخاص

ضروببيعردفيالمسنوىالعكسكفايةعدملهأثبنتالعملبةالممارسة

بلجأانمنمناصأأرسطوأمامبكنفلم.الأولالشكلإلىالناقصةالأشكال

البرهنةفيعلبهالسابقاليرنانيالعلمبسنخدمهاكانالنيالاسندلالوسائلالى
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال:بعالرالفصل

ضمنيةمصادرةالمنطفينسقهإلى-الشكلبهذا-يضيفوانحقالقه،على

النسق.هذاداخلوالبرهنةالإثباتبوسائل-المرةهذه-تتعلقأخرى

المفكرونبسنخدمهاكانالثيالهامةالاستدلاليةالوسائللاحدى

قياسباسمعرفتالعلميةالقضاياصحةاثباتفيأرسطوعلىالسابقون

4الخلفبرهانأوالخلف AbsurdumءRedactio.ابتكارفيالفضلويرجع

نفاعلتالذيالأيلي،الجدلالىالهامةالبرهانيةالاستدلاليةالوسيلةهذه

مبدأيالتفاعلهذاعنوتمخض،والمنطقيةوالرياضيةاللغويةالجوانببداخله

البنائي-النقديالتفكيرعليهبنيالذيالأساس،الخلفوبرهانالتناقضعدم

بعد.فيماوالرياضياتالمنطقفي

الصياغاتهدهلاحدى.متنوعةواستخداماتصياغاتالخلفولبرهان

فيونشكمقدماتهبصدقنسلمقياسأمامكنا)ذاأنناهيالسياقتناسبالئي

انهاأساسعلىمؤقتأالنتيجةهذهنستبعدانالاعلينافما،نتيجتهصحة

قضيةبوصفهاالنتيجةنأخذثم.الصحيحهونقيضهاانونفزض،خاطئة

احدىمعالأولالشكلمنجديدقياسونضعها)فرضأ(بصدتهامُسلم

ننبجةالىالجدبدالقياسخلالمنتوصلناف!ذا،الصادقةالقياسمفدمات

التيالنتيجةتكون،الأصليالقياسفيالأخرىالصادقةوالمقدمةتتناقض

هوالأصلبة(القياس)نتبجةنفيضهاويكون،الكاذبةهيفرضأصدقهافرضنا

الصحيح.

درفيالبرهانيةالوسيلةهذهالىاللجوءالىارسطواضطرالذيماولكن

درلمحاولدعنا،السؤالهذاعلىللأجابة؟الناقصةالأشكالضروببعض

.المباشرةالردبطريقةالأولالشكلالىالثانيال!ئمكلمنBarocoالضرب
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المنطقيلتفكيراعدقوا:الاوللجزءا

كوبعضعكسعهكوكل

صوبعضليس!صوبعضلبس

صكبعضليس

القباسقواعدمنأ)قاعدةمنتجنينكيرمقدمتينالىتوصلناولكننا

ستصبحالتيالصغرىعكسثم،المقدمتينوضعتبديلاذنفلنجرب(.الفرعية

.كبرى

لهاعكسلا-صوبعضلبسوككل

وككلصوبعضليس

!كبعضلبس

نظربنهلهفدمنهاالنيالممكنةالوسائلكلأرسطواستنفدالطربفةبهذه

داضافاتزياداتمنعليهاأدخلهماإلىبالإضافة،المستوىالعكسفي

وسبلةالىبلجأأنالابدمنأمامهبكنولمالمباشر،الردموضوعلتناسب

الخلف،برهانفيضالتهووجد،المنطقينسقه)طارخارجتقعاستدلالية

علىوذلكأرسطو،علىالسابقالعلمبواسطنهشبدالذيالمنهجيالأساس

Barocoالضرب-اذن-نردفكيفالسابقةالفقراتفيذكرناهالذيالنحو

الخلف؟برهانطريقعن

وككل

صوبعضلبس

صكبعضليس
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال:الرابعالفصل

منمنتجفياسفيمقدمنانلأنهما،صادقتانالقياسهذافيالمقدمتان

بالإضافةللفباس،والفرعيةالأساسبةالفواعدضوءفينكوينهنمالناني،الشكل

مننتثدأننربدانناهنالكماوكل.الثانيبالشكلالخاصتينالقاعدثينالى

.الأولالشكلالىبردهالقياسهذاننبجةصحة

نقبضهابصدقولنسلمالفياس،هذانثيجةكذب-اذن-لنفترضأ.

الآتي:النحوعلىك،صكلوهوالثقابل(في)مربع

وككل

صوبعضليس

صككل=المتيجةنقيض-صكبعضليس

)كلالموجبتبنالكليتينالقضينبنمنوذلكالأولالشكلمنقباسألنكون2.

التىالفباسنتبجةكصوكل-الأصليالفياسفيالكبرىالمفدمةو-ك

الأوسط،الحدبدور)ك(الأكبرالحدبفوموعبثفرضأ(،صدتهاافزضنا

الجدبد.الفباسنتبجةنسنخلصثم

وككل

كصكل

iكلص

فيالصادفةالصغرىبالمقدمةو(ص)كلا،خبرةالقباسنتبجةلنفارن3.

هيالأخيرةالنتيجةهذهاو(0صبعضاليسوهيالأصليالفياس

.الصغرىالمقدمةنقبض
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المنطقيالتفكيرعدقو:الاوللجزءا

لأنهاأصلاَصادقةو(صبعضإليسالصغرىالمقدمةأنبيناأنلناسبق4.

المفترضةالقباسنتبجةكانتولو.الئانيالشكلمنمنتجفباسفيمقدمة

أدتولكنها،الصغرىالمفدمةنفسإلىلأدتفعلأ،صادفةك(ص)كل

صدقهاافترضناالقالقضيةهذههوالخطأهداعنوالمسئولنقيضها،الى

بعضصاليسالصحيحهونقيضهاويكون،كاذبةاذنننكونفرضأ،

نتيجةفتكون.الأصليالقياسنتيجةنفسهيا،خيرة1القضيةوهلىه'(ك

صحيحة.الثانيالشكلمنBarocoالضرب

بطريقةBarocoالضربردبالامكانأنهالهدثينالمناطقةبعضويرى

الاستدلالبوسائلمقدمتينفيالتحويراتبعض)جراءطريقعنمباشرة

في:التحويراتهذهونتلخصالمباشر.

.الكبرىللمقدمةالمخالفالنقيضعكسا.

.الصغرىللمفدمةالهمولنفض.ب

كو-لالاعكس--ولاهوكنففلا-وككل

و-لاصبعض-نقض-وصبعضىليس

صكبعضليسصكبعضلبس

الأصلبةالفياستحبجةأنالىأبضأالمبائرالردبطريقتوصلوهكدا

ا،ول.الشكلمنFerioالضربالىبردهفمناأنبعدصحبحة

الىرد.ارسطويسنطعلمBocardoالثالثالشكلمنأخوضربوثمة

مناسنحالالقا،سبابولنفسالعكسفينظريتهبواسطةالأولالشكل

المباشرةغبربالطريفةبردهففام،ايهولالث!كلالىBarocoالضربردأجلها

هو:الضربوه!ا(الحلف)برهان
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()القياسالمباشرغيرالاستدلال:الرابحالفصل

كوبعضليس

صوكل

صكبعضليس

السابقة:المباشرغيرالردخطواتعلبهفلنطبق

.(كعىكل)هي:التقابلمربعفيالنتبجةنقيضأ.

!ر)كلالموجبتينالكليتينالقضينينمنالأولالشكلمننياساَلنكونب.

-المرةهذهيقوممحبثأصلاَ،الصادقةص(و)كلوفرضاَالصادفةك(

ونفارنهاالشبجةنسنخلصثم،الأوسطالحدبدور)ص(الأ!غرالحد

الأصلي.القياسفيالكبرىبالمقدمة

صر،ككل

صiكل

كوكل

(كوبعضاليسالكبرىبالمقدمةك(و)كلالت!بجةهذهوكقارنة

صادقةالمفئرضةال!ميجةكانتفلومنها.النقيضعلىأنهالمجدأصلأ،الصادتة

)كلونقيضهاالىأدتلكنهاالا!لية،الكبرىالمقدمةنفسالى،دتفعلأ

فتكونفرضأ،!دقهاافزضناالتىالقضبةهدههوهذاعنوالممئولك(،

وهوك(،صبعضاليسهوونقيضها،الصحيحهونفيضهاويكون،كاذبة

عنصحيحةاذنBocardoالقياسئتيجةفتكونالاصلي!ة،القياسنتيجةنفس

الخلف.برهانطريق

7-81-

http://www.al-maktabeh.com



المنطقيلتفكيراقواعد:الاوللجزءا

الضربهذانتيجةصحةمنالتثد!ككنأنه-أيضأ-جوزيفويرى

وبعد،الأولالشكلمنBocardoالضربالىمباشرأردأردهطريقعن

الاستدلالبوسائلوذلكوالننيجةالمقدماتفيالتحويراتبعضاجراء

في:التحويراتهذهوتتلخصالمباشر.

.الكبرىللمقدمةالمخالفالنفيضعكسأ.

المقدمتين.وضعتبديل.ب

عكسها.بنقيضرالاتيانثمالنتيجةاستخلاص.ج

.القياسهذاعلىالاجراءاتهذهبتطبيقوسنقوم

ولا-كبعضعكس!-كVوبعضنقضعهكوبعضليس

صوكل

صكبعضليس

المتيجة.ونستخلصالمقدمتينوضعالآنولنبدل

وكل

ولا-كبعض

صلا-كبعض

النتيجة.لهذهالعكسبنقيضالآننأئيثم

.عكبعضليسنقض-لا-كصبعض!عكسعرلا-كبعض

نتيجةفتكون،الأصليةالقياسننيجةنفسهيا،خيرةالنتبجةوهلىه

.الأولالشكلالىمباشرأردأردهطريقعن!حيحةBocardoالضرب
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التمرينات

الأولا!ال

الكبرىمقدمتهتكونانعلىالثانيالشكلمنصحبحأقياسأكون

طريقعنصحتهمدىمنلمحققثممستغرقأ،يكونفقطالنتيجةوعمولسالبة

عليه.الفياسقواعدتطبيق

الثائيالسرال

مستغرقأالأوسطالحدفيهيكونالرابعالشكلمنصحيحأتياساَكون

القياسقواعدتطبيقطريقعنصحتهمدىمنتحققثم،المقدمتينمنكلفي

فن.وشكل،علبه

الثالثالسوال

نيهوتكونالكيفحيثمنالمقدمنانفيهتخثلفصحبحأتباساَكون

قواعدتطبيقطربقعنصحتهمدىمنلمحققثمجزئبة،الكبرىالمفدمة

فن.وشكل،عليهالقباس

الرابعالسوال

المقدمتيناحدىفيهتكونعيثالثالثالشكلمنصحبحأفياسأكون

الفياسفواعدنطببقطريقعنالفياسصحةمدىمنتحققثم،سالبةجزئية

فن.وشكل،عليه

الفامسالسوال

الهندسيةالأشكال)بعضالكبرىمقدمتهتكونصحيحاَقياساَكون

قواعدتطببقطربقعنالفباسصحةمدىمنلمحققثم(،مثلثاتليست

فن.وشكل،عليهالقياس
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المنطقيلتفكيراعدهوا:الاوللجزءا

الساثسالسرالا

ليسواالنجاركل)نتيجنهنكونالرابعالشكلمنصحيحأثياسأكون

الفياسفواعدنطبيقطربقعنالفباسصحةمدىمننحققثممسنغليين(،

فن.وشكل،عليه

السابعالمموال

منلمحققثمفبه،ينتجالذيالشكلالتالبةالضروبمنضربلكلعيئ

فن.شكلطربقعنالضروبهذهصحةمدى

)1()2(()3

م%سككم

سبممكك

سباذنبساذنبماذن
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نيلفاالجزءا

قدالناالتفكيرقواعد

اياساسيلاوالمفاهيمالمبادكل!4لناهدالتفكيرا)ا!اولالفصل

وثحليلهاالحبةمفهومالثاثي،الفصل

الحبة()تعييمالمنطقوهوامدالناهدالتفكير)الثالثالفصل
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الاشاسيةوالمفاهيمالمبادئالنا!د:التفكير:الاولالفصل

الأولالفصل

سيةياسااهي!لمفاوائدلمباا:قدلناا!تفكيرا

وأ!سامهالمامالتفكير

سببوهوالمخلوفات،سائرعنالإنسانكيزعقلينشاطالنفكير

عنتخنلفلاوالبدائيةالهمجبةمنحالةفيالانسانظلولولاه،ونطورهتفدمه

بطريقةخبراتهالعقلبهابنظمالتيالعمليةهوفالنفكبر،الأعجمالحبوانحالة

أمور.عدةأوأمربنبينجديدةعلاقةادراكأومعينةمشكلةكحل،جديدة

إدراكمسنوىوهو،المعرفيالننظبممستوباتأعلىالىبذلكالتفكيرويننمي

العملياتمنمعقدةلجموعةعليهمتعارفااسماالالبسفالتفكير.العلاقات

وكيففيه،طريقناعلىنستدل"كيفونتعلمالعالمعلىبهاننعرف،العقلية

فيهايوجدالبيئةوهذهفيها.نوجدالتيالبيئةقوانينوبينأنفسنابيننلائم

كبرهيالطبيعةقوىعلىالسيطرةفيفرغبتهيغيرها.أويصنعهائمالانسان

عمدلذلكالتعقيد،كابةفينشاطالتفكيركانولماالتفكير.علىمحرض

هي:صنوفهوأبرز.دراستهعلبهميسفلكي؟تقسيمهالىالنربوبون

العفوكط.التفكير10

العاطفي.التفكير2.

الخيالي.التفكير3.

.المباعالتفكير4.

الناقد.التفكير5.
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الناهدلتفكيراقواعد:لثانياالجزء

المفويالتفكير10

يمتقلولا،البسيطةالأحاسيسمنينطلقالذكلطالمباشرالتفكيرذلكهو

لأنهم؟واضحبشكلا،طفالعندبتجلىوهذاوالتجريد،التعميممرحلةإلى

الربطعنويعجزون،والتفاصيلبالجزئياتيهنمونالأحيانمعظمفي

التعمبمات.أوالكلياتالىللتوصلوالاستدلال

الانفمالي(و)1الماطفيالتفكير2.

ويتسم،والانفعالاتالمشاعرمنينطلقالذيالتفكيرمنالنوعذلكهو

و!كيلون،النفسضبطعلىالقدرةوعدم،التصرفاتوسرعةبالتهورأصحابه

والالمحياز.والنعصّبالأنائيةعليهموتغلبوالغرائز،الأهواءمعكالبا

الفياليالتفكير3.

فيالتهويمالىويجنح،والمنطقالواقععنيبتعدالذيالتفكيرذلكهو

عنصرافبهويختل،المعقولبغيرالمعفولبختلطحبث،الحلمعالمتشبهعوالم

المراهقينلدىبسودنفكيروهوبالمسنحيل،الممكنفيهويشتبك،والمكانالزمان

والفنانين.

الابداهيالتفكير4.

والجدةبالجرأةوينسم،والموهوبينالعباقرةعند!دهنادر،فلبلهو

.المألوفعلىوالخروجوا،صالة

الناهدالتفكير3.

صحته.مدىفنقررمعينرأيفحصلمحاولعندمااليهنلجأالديهو

واموضوعينبينالموازنةاوالأحكامب!صداربنتهيالتفكيرمنالنوعوه!ا

مطولاعندهنتوثفوسوفدراستنا،موضوعوهوبينهما.للمفاضلةكثر

أهميته:وتبيانمعالمهلتوضيح
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الأساسيةوالمفاهيمالمبادئ:النامدالتفكير:الاولالفصل

الناهد).(التفكيرتمريف

فيالفرداليهابلجأالتىالهامةالنفكبرأشكالمننمطأالنافدالنفكبربعد

الكثيرفيالنفكيرهذاويدخلالمعفدة،والمثبراتالمواففمنالكنيرمعتعامله

خلال.ومنوالزبوبةوالأدببةوالاجتماعبةوالعلميةالفكربةالجالاتمن

نأبلاحظالناقد،الننمكيرأدبياتفيالمنشورةالمخنلفةالتعربفاتاستعراض

اختلافالىذلكيرجعوفدالناقد،التفكيرمفهوملمحدبدفييختلفونالباحئين

الظاهرةهذهجوانبتعدددالىجهة،منالعلميةواهنماماتهمالباحثبنمناحي

.أخرىجهةمنتعقدهاو

وأالمنطفية،الاسندلالاتصياكةالىلبشبرالاصطلاحه!ايقالففدزو

بينهيذكرفرقالمجدنكادلاوهنا.المترابطةالمنطقيةالاستدلالاتجنماتطور

وموضوعه،المنطقجوهرهوفالاستدلال.عامبوجهالمنطقمفهوموبين

مالمعرفةوذلكالمنطقيبهبقومالذيالعملهوالمنطفبةالاستدلالاتوصياغة

نميزبهاالنيالمعاييروما.صحيحةغيرامصحبحةالاسندلالاثهدهكانتإذا

منها.باطلهوماوبينالمنطقبةالحججمنالصحيحبين

ومعاييرالمنطقبةللاسندلالاتالفعلبةالممارسةمنقليلأافزبناداذا*

الوسبلةبوصفهتفدمهالناقدللتفكبرعدبدةنعربفاتلمجدف!نناوبطلانهاصحتها

نفرربجعلكماهوأوبه،نعنقدلاومانعنفدهمامعقولبشكلنفررالتى

الناقدالتفكيرمفهومارتبطلذلك،بفعلهتقومأونعثقدهمامعقولبشكل

بعينالذيفهو،للمشكلاتنقترحهاالنيالحلولأونصدرهاالنىبالأحكام

أ.د/لمحربر،النطبيفبةالفلسفة:كنابضمنالنافد،النفكير،مهرانعمد:ذلكفيأنظر)+(

.09-19صص5002cالفاهرة،السعودبة،المصربةالدارالنشار،مصطفى
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لناقدالتفكيراقواعد:لثانيالجزءا

وسبلةبعدبذلكوهو.المعلقةأوالمرفوضةاوالمقبولةالأحكاموحذربنأدط

صحيحة.غيرأمصحيحةكانت)ذامالمعرفةالمقنرحةالحلوللاختبار

تثعاءضبى:لطمع-لاالناتدالتفكيرطبيعةتعينأخرىمنظوراثوثمةص

الإنسانية،المعرفةمنالفرعلهذاجديدةابعاذاتعطيبل،السابقةالتعريفات

أكراضثحقبقلمحوونوجههالناقدالتفكيرغرضيةعلىيؤكدالبعدوهذا

العملي،والتطببقالفعلبةالممارسةمنالنقديالنفكيرمنايقتربوهنا..معينة

تزضاحتمالبةالتى.المعرفيةابهاراتتلك-!شميير"الي.النقديالتفكيرلمجدوهنا

الذ-لمحيرميوالاسشدلالالتفكبركقييمَا.لعملمةضضحن!ز-فيه،مركوبناتج

لذلكلرار.انحاذعل!هايمومالتى--ا-لأحوالدلِكبىنجاصه--في-الي-ن!يجة،ييوصولي

فبه.اَلمرغوبالنانجَعلىَيركزلأنه،الموجهبالتفكيرالناقدالتفكريسمى

وحلالنظروجهاتوتقييمفهملمحقيقهوالنقدكطالتفكيرمنفالغرضص

عقليةويتطلبالفكربةبا،مانةويتصفللعقليخضعتقميموهو،المشكلات

فيواضغايعود،حيثإلىالدليلتتبعيتضمنيقولونكمافهو،متفتحة

ويهتمالعاطفةلاالعفلعلىبعولذلكفيوهو،الاحتمالاتكلالاعتبار

مجردمنكثرالوافعفيبالتطبيقيهتماي،بالصحةاهثمامهمنكئربالصدق

الصورية.الصحة

التفكيربأنالفولالىنمبلاليهاوماالثعربفاتهدهأننلاحظوهكذا*

هوومامنهامقبولهومالتمييزوتقييمهاالاعتفاداتتحلبلالىيهدفالناقد

خالصة.عقليةلمعابيروفقامقبولغير

يستخدمونالذينالأفرادأناذالناتد،للتفكيرمعنيينبينالتمييزوككنى

آراءأهميةتقلبلومهاجمةذلكمنويدفعونالهاورةوالنحليلفيمهارنهم

التفكيرمن.الضعيفالمعنى.كلارسونإنما،معهميتفقونلاالدينأولئك

العجزحالةمنالفرديحررالذيفهوالقويالمعنىذيالناقدالتفكيراماالناقد.
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وأفكارهافثراضاتهوضعضرورةويدرك،الآخريننظروجهاتادراكعن

.قويوفحصاخنبارمرضع

لديهبنحققلكيالمنعلمبهابسبرأنككنالثىالخطواثلمحدبدوإكلكن

النالي:النحوعلىالنافدالنفكيرمهارات

المنصلةالوثاثعوالمعلوماتوالأعاثوالدراساتمنسلسلةجمعأ.

الدراسة.كوضوع

.بالموضوعالمنصلةالمخنلفةالآراءاسنعراض2.

الصحيح.غبرومنهاالصحبحلتحدبدالمخنلفةالآراءمنافشة3.

المتعارضة.الآراءفيالضعفنواحيوالقوةنواحيتمييز4.

والذائبة.التحيزعنبعيدةموضوعبةبطربقةالآراءنفييم5.

علبه.الموافقةتممالذيالحكمأوالرأي!حةعلىالحجةوتقديمالبىهنة6.

ذلك.الحجةوالبرهانسندعىمااذاالمعلوماثمنمزيدالىالرجوع7.

الفلسفي).(الفكرتاهـلختالناهدالتفكير

الىينزلسقراطوجدناالزمانمنفرئاوعشربنخمسةمنيقربمامنذنم!

والصناعاتالمهنمختلففيالناسوبحاورالمخنلفةوالهافلوالطرناتا،سواق

وكانمعها،ويتعاملونينداولونهاالنيالمفاهيمحولوالسباسةالفكروأرباب

معانيعنلديهمعماليكشفيحاورهممنأكوارليسبرالعمبقالحواريجري

تسويغبستطيعونلاالناسأنسقراطاكتشفوقد،والتصوراتالمفاهيمهذه

مختلطةملتبسةمعانكونهيعدولايقولونهومافيها،بثقونمعرفةمنيدعونهما

الىغالئابتسللذاتيتنانضعلىننطويواعنقاداتملائمةغيرأوأدلة

19-59.صصالنافد،النفكبر،مهرانعمد:ذلكفي)،(انظر
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منهاالمرءيخرجلاناركة،طنطنةصورةعلىأقوالهمفثبدو.وعيدونافكارهم

.معقولبشيء

منعلىالاعنمادكلكنهلاالمرءبأننفولحفيفةالىسفراطوصلوفد/

نأعلىدللوفدمحددةورؤيةدفبقةمعرفةعلىللحصول"السلطةفيهنم

نبدوأراءهمأنالاكبيرةومكانةهاثلةكفدرةبتمنعونالأشخاصبعض

لطرحكبرىأهميةسفراطأعطىالعملا-6عنولعيدةمختلطةلصورة

للبحثأهميةأعطىكماكببربعمقالنفكبرعلىثغوصالتىالعمبفةالأسثلة

العقلبةللاسندلالاتالدقبقالفحصطربقعنوذلك،الدليلعن

ففطلبسعليها،بزنبماومتتبغاا،ساسبة،النصوراتعللاَ.والافنراضات

وضعهاالتىا،سئلةطربفةانبُعمل.ان!ككنلمابالنسبةبلقيل،لمابالنسبة

منطفية.بطريقةومتسقَاواضخاالنفكيربكونأنالىالحاجةأبرزتقدسفراط

مارسحيثالنافد،للتفكيرالعفليةالجذورسقراطعندلمجدوهك!اء

طريقااتبعهالذيمنهجهخلالمنفعلبةممارسةالتفكيرمنالنوعهداسقراط

المعرفةامنلاكيعنقدمنمعيجريهكاناللىيالدقبقوحوارهالنفلسف،الى

فهذاالحفبفةالىالوصولاجلمنمحاوربعلىالأسثلةوطوحوا!كمة،

الناقد.التفكبرجوهرهووالتعمبمالنحلبل

عندبظهرالتفكيرمنالنوعهذارأبناالنافدللتفكيرسقراطممارسةوبعد*

نأعلىجميعهمهؤلاءركزحبثاليونانيونوالشكاكوأرسطوأفلاطون

علىبكونوحدهالمتدربوالعفل،علبههيعمامختلفةعامةلناتبدوالأشباء

الخادعة(المظاهر)أيالسطحعلىلنانبدوكماالأشباءمنيرنفعلأناسنعداد

النفكبرالىالحاجةبرزتالسطحتحتالحفبقةفيعلبههيكماالأشياءالى

ككنحتىوعميقواسعبشكلذلكعلىيزتبماتتبعوالىنسفيبشكل
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بعيذايأخذهاأنالاعزاضاتمواجهةعلىوالقادروالعقلانيالشاملللتفكير

السطحية.القشرةعن

أمثالمنالناقدالتفكيرهدايجسدونكتائا!دالوسطىالعصوروفي!!

وخضعالانتفاداتمنالعدبدواجهقدتفكيرهبأنأفرالديا،كوفىاتوم

الأكونحطرأىوقد.أنكارهلنطويرضرورئاأمزاهذاوكانناقد،نفكيرلاختبار

الفائمة،الاعتقاداتيرفضونلاف!نهمنقديبشكليفكرونال!يناولئكأن

المعفولة.الأصسىالىتفتفرالتيالاعتقاداتنلكبل

فيأوروبافيالمفكرينمنسيلبدأ1(156،)قالنهضةعصروفي8

والقانونالانسانبةوالطببعةوالجتمعوالفنالدبنحولناقدهبصورةالتفكبر

ونقد،لمحليلالىمحاجةالانسانبةالحياةميادبنمعظمأنافزضواحيث،والحربة

علىسارواوقد)لمجلزافيوموروأراسموسكوليتالمفكرينهؤلاءلينومن

الفدماء.ضوء

وضعال!يالأميزكتابهفيميكيافيليالايطاليةالنهضةعصرفيو!دهع

ترنسيسلمحدالحديثةالعصوروفي.الحديثالسياسيالنقديالثفكيرأساس

يعدوالدي،الاستقرائيالمنهجلوضعحقبقيمساهمأولبعدالديببكون.

فكانالنفدي،التفكيرفيالمتقدمةالنصوصأحدالجديدْأ،ورجانونكتابه

التقلبدي.النقديالتفكيرببرنامجشببفابرنامجه

مبدأعلىقالمالناقدالفكرفيمنهجَاطورالذيدبكارت!دنرنساوفيص

والشكالتساولموضعبوضعأنلابدعند.نكرنكل،المنهجيالشك

والاختبار.

أنهعلىالناقدالعقلالىنظرااللدبنا!لترافيولوكهوبزعند!دهكما،

نيهاوالتىالعالمعنالطبيعبةالنظروجهةهوبزتبنىللثعلبم،جدبدةمنانذبنيح

-99-1

http://www.al-maktabeh.com
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لوكدافعكما،العقليوالنفكبربالدليلشرحهطريقعنشيءكلتفسيرينم

للتفكيرنظرئاأساسَاووضعوالفكر.البوميةللحياةالمشنركالحسنحليلعن

جمبعومسئولياتالأساسيةالإنسانيةالحفوقحولبدورالديالناقد

المفكربن.للمواطنبنالعافلللنفدللخفحوعالحكومات

بويلروبرتأمثالالعلماءمنكثيرعند0لمجدالنقديالتفكيرهذاومثلى

أمئالمنالفرنسببنالننويرببنالمفكربنمنكثبرعندوكذلكنبونناسحقو

وديدرو.وفوليزمننسكيو

فيأوضحب!ث!كلالناتدالتفكيرمجالامندفقدعشرالتاسعالقرنفياام*

طبقهكماسبنسر!وهربرتكونتاوجستيدعلىالاجتماعيةالحياةميدان

الثقافةتاريخعلىصدارونطبقهوكذلكالراسمالية،مشكلاتفيماركسكارل

مجالفيفرويدسيجموندطبقهكما،البيولوجيةالحياةوأساسالإنسانية

الانثروبولوجية،الدراساتمجالإقامةإلىوأدىالثقاءفيطبقهكمااللاشعور،

منالعميفةالجوانبمنوالعديداللغوياتمجالالىوأدىاللغةمجالفيوطبقه

الانسانية.الحياةفيواللغةالرموزوظائف

مطردبشكلالعلميالتفكيرلقوةفهمناازدادفقدالعشرينالقرنفيأماص

فيسومترجراهاموليدعندقائفاذلككما!لمجددفة،أكثرصياكات-خلالمن

فيتنتجأنهاأساسعلىالمدارسفيالتعليمطريقةانتقدوالذيالتربيةمجال

متماثلة.خشبيةشرائحكانوالوكماواحدنمطمنأشخاصَاالنهابة

للفكرالبراجماتيالأساسفهمفيديويجونأعمالمعتوسعناوقدلم

فقطليسوعينافيفتجنشتينأعمالومعالوسيلية،طبيعتهأعنيالانساني

المفاهيمهذهتحليلإلىَالحاجةفيأيضَابل،الانسانيالفكرنج!المفاهيملأهمية

البشريالفكرباتجاهاتوعينافيبياجيهاعمالومعوحدودها.توتهاوثحديد

مع*العملىعلىقادرنقديفكرلتطويرالخاصةوالحاجةوالاجتماعيةا-فردية
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ومعالواعي".الفعلي!التحققمستوىالىوالارتفاعالنظروجهاتمختلف

الشديدينوالدتةبالحذرجمعهاوأهميةالمعلوماتتوةتعليمنافيالخاصةالعلوم

نفسه،الانسانيالعقليخدعأنالسهلمنيكونكيفتعلمناالنفسعلمومع

شعورية.لابطريقةخادعةوأمورأوهامتقديمعليهالسهلمنيكونوكيف

الفكرتاريخفيضاربةومصادرهالنقديالتفكيرجذورأنيلاحظهكذاط

ركم.البشريالفكرتاريخطوالالمفكرينمنمئاتفيهساهموقدالفلسفي

.الأخيرةبالعقودهائلاًتطورَاتطوره

والممرفلا.(والاعتقادالناقدالتفكير

فيعليهاللحكملهاوتقييمللمعرفةلمحليلالناقدالتفكيرأنأحيائانقرأ

لاالمعرفةأناذتمافا.للصوابمجانبالقولوهذا.الكذبأوبالصدقالنهاية

معرفةهيدائفاالمعرفةلأن،بالكذبأوبالصدقعليهاللحكمتقييمهايتم

لناسبق)ذاالامعرفةتشكلبأنهامعلومةعلىنطلقأنيجوزولا.بالحقائق

"معرفة+.عليهانطلقأنيجبكانماوالا.بالفعلصادنةبأنهاونقييمهاتحلبلها

هوانمابالكذبأوبالصدقعليهللحكمونفيمهلمحللهماأنوالواقع

فيالسكانيةالزيادةأنأعتقدقلتفلو،معرفةيشكللافالاعتقادألاعتقاذ،

فاتورةبتسديدقمتقدأننيأعنفدنفولاو.العامْهذا%3جاوزتقدمصر

وأالصدقفيهايجوزالتيهيالاعتقاداتهذهفمثلالماضي+.الشهرعنالهاتف

معارفإلىتتحولولكبم،اعتقاداتمجردنجل+معارفتشكللالأنها،الكذب

مطابقاالاعتقادأنثبتماف!ذا،والتسويغالصدقهما:شرطينتوافرمنلابد

علىالأمرعرفتقدأننيمعناههذاكانصادقا.معتقدَابذلكويكونللواقع

الماضيالشهرعنالهاتففاتورةبسدادقمتقدبالفعلانياتضحفقدحقيقته

.59-79صصالنافد،النفكير،مهرانعمد:ذلكفيأنظر)"(
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يكفيلاوحدهالاعنفادصدقلكنالأمر.بهذامعرفةالىاعتفاديفبتحول

كأنالمعنقد،صدقبهاعرفتالقالطربقةذكرمنلابدبل،معرفةبشكللأن

وأمنى،المطلوبالمبلغسداديعلىندلالتيألفانورةعلىعئرتاننيأفول

للبياناثنتيجةالمسئولينتصريحاتمنالسكانيةالزيادةنسبةعرفتأنني

أصبحأساسهاعلىالتىالطريفةأيالمعنقد.نسويغهووهذا.لدبهمالمثوفرة

معرقي.منجزةايشكلأصبحففدوبالتالي!ادفا.المعنقد

صدقهالمعرفةالاعتقاداتمعيتعاملانماالناقدالتفكيرف!نذلكوعلى

صادفة.نعربفهاعكمهيالتيالمعارفمعلاكذبها.أو

ولا،الشكتفبللاحفائقمعارفنابأنالموففهذابفترضألاولكن

وأوالكدب.الصدقزاوبةمنالتفي!ممناسنبعدناهالذلكلخطأ،تنعرض

مأمطلقةهي:هلالمعرفةبطبيعةتنعلقمسألةالموففهذابثبرألا،أخرىبعبارة

نسبية؟

ئفافةكانتاليرنانيالفكررببععصرفيالبونانيةالثفافةأنفيللفد

زمانهاعنالنظربغضئابنةنظلبلتتغبر،لاالنى،المطلقةالحقائقعلىتفوم

الثابتة.المطلقةبالحقالقعلئابكونأنلابدالاسمبهداالجدبرفالعلمومكانها،

والحقائق،للعلومبالنسبةبهبحتذىالذيالمثالهيالرباضياتكانثلذلك

مثلأنالاالخطأ.نصورأوالنغيرعلبهابجوزولامطلفاصدقَاصادفةالرباضبة

الرياضياتمجالفيوحتى،المختلفةالعلومفيعنهالدفاعيككنلاالرأيهذا

البونانيالجنمعفيالسفسطاثيينجماعةلظهوروكان.معبنةنظروجهةمن

كثيرعندأئارمنذلكعلىنرنبوماالهللبنسنيالعصرفيوالشكاكالفد!كة

الىمعارفنا،بنسبيةالقولالىأدىقدالقرونمرعلىوالعلماءالفلاسفةمن

يقول7291()+رسلبرنراندالمعاصرالبريطانيالفيلسوفجعلالذيالحد

نابنة.وكبربفبنيةكيرمعارفناجمبعبأن
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المعرفةمجالفيالناقدبالتفكيرالقولرفضنا)ذنلماذاقائليقولقدوهنا

الفرقوماللخطأ؟معرضةمعارفناكلدامتماكذبها،أوصدثهازاويةفي

بينهما؟الفوارقيزيلهناقلناهماإليسوالمعرنة؟الاعتقادبين)ذن

نالاعتقادقائفا.زالماوالمعرفةالاعتقاد:الاثنينبينالفرقاناترل

المعرفة-أما.للوانعمطابقاكونهفيثقةعلىالبدايةمنذلسناافتراضأوفمين

أنهابالدليللديناثبتففد-مطلقةوليستللتغيير،تقبلانهافرضعلىحتى

حقيقةلنابالنسبةفهيكذبها.علىدليلايالآنحنىهناكوليس،صادقة

فهيلذلكيأني،لاوقدبأنيقدالدليلوهذاضدها.دليليأنيأنالىثابتة

وركاالنبرير(.)أووالتسويغالصدق:السابقينبالشرطينالاعنقادعنمنميزة

كذلك.نعدهلاعمامعرفةنعدهمالنايقررال!يهوهناالناقدالتفكيركان

يحللها،النقديللتفكيرنحضعلاالمعارفأنهذامعنىلبسولكن7

الصدقزاويةغيرأخرىزوابامنوتق!مهالمحليلهاكلكنبلويقيمها،

واالاشكاللهدهملائمتهاعدماوملائمتهاحيثمننقيمهافقد،والكذب

زوايا.منذلكغيىالىذاكأوالوقتهذافياليهاحاجتنامدىأوذاك،

الناهدالتفكيرممايير

الوضوح10

المعابيرلباقيالرئيسالمدخلباعنبارهالناقدالنفكيرمعايرأهممنوهو

معرفةنستطيعولنفهمها،نستطيعفلنواضحةالعبارةتكنلمف!ذا،الأخرى

.الأشكالمنشكلبأيعليهاالحكمنستطيعلنوبالتالي،المتكلممقاصد

فيبالعباراتبوضوحالالتزامعلىطلبتهالمعلميدربولكي

كالآتي:يسألهم،اسنجاباتهم

؟أخرىبطريقةالفكرةعنثعبرأنككنهلأ.
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أوسع؟بصورةالنفطةهذهنفصلأننسنطيعهل.ب

بفولك---؟تقصدما.ج

؟تقولماعلىمثالأتعطنيأن!ككنهلد.

الصحةصلأ.

نكونوقد،وموثقةصحبحةالعبارةثكونأنالصحةكعباريقصد

الأردنفيالنساءمعظمان:نقولكأنصحبحة،ليستولكنهاواضحةالعبارة

وأرسميةاحصائياتالىالقولهدايستندأندونسنة،65منكثريعمرن

يسألهمالمعيارهدامراعاةعلىطلبتهالمعلمبدربولكي.موثقةمعلومات

استجاباتهم:أثناءكالآتي

المعلومة؟بهذهجئتأينمنأ.

بالفعل؟!حيعذلكهل.ب

ذلك؟صحةمنالثثدككنكيفج.

ذلك؟نفحصان!ككنكبفد.

الدهة3.

بلاعنهوالنعببر،المعالجةمنحقهالموضوعاستيفاءتعنىالنفكيرفيالدفة

طربقعنالمعيارلهداالطلبةيوجهانالمعلميسنطيع.ونقصانأوزيادة

الآنبن:السؤالبن

الاطناب؟حالةفي3لمحديدأكثرنكونانككنهلأ.

الشدبد؟الايجازحالةفيكثرثفصيلاتثعطيانككنهلب.
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الأساسيةوالمفاميمالمبادئالنا!د:التفكير:الاولالفصل

الري!4.

العبارةأوالحجةأوالمداخلةأوالسؤالبينالعلافةمدىبهويقصد

ذلك:علىالمساعدةا،سثلةومن،المطروحةالمشكلةأوالنقاشكوضوع

للمشكلة؟ايضاحاتأونفصيلاتالأسئلةأوا،فكارهذهتعطيهلأ.

للموفف؟رافضةأومزبدةأدلةالأسئلةاوا،فكارهذهت!ضمنهل.ب

العمق5.

منكثبرفيالمشكلةأوللموضوعالفكربةالمعالجةنكونألابهويفصد

وألا،المشكلةنعفبداتمعبتناسبالذيالمطلوبالعمقالىمفنفرةالأحوال

السطحية.الىحلهافييلجأ

الاثسا63.

الأسثلةمنوبالاعثبارالموضوعأوالمشكلةجوانبجميعأخذبهيقصد

بلي:كمالذلكإئارنها!ككنالني

بالاعتبار؟أخرىنظروجهةلأخذحاجةهناكهلأ.

الوضع؟هذاعلبهابنطبقلاجهاتأوجهةهناكهل.ب

؟السؤالاوالمشكلةلمعالجةأخرىطربقةهناكهل.ج

المنطق7.

وا،فكارننظيمفيمنطفبأبكونأنالناتدللنفكبرالمهمةالصفاتمن

حججعلىمترتبةنتيجةأوواضحمعنىالىتؤدىبطريقةترابطهاوتسلسلها

الثفكير:منطقبةعلىللحكمالآنبةالأسئلةاثارةوككنمعفولة،

؟معقولذلكهلأ.

العباراث؟أوالأفكاربينتناقضبوجدهل.ب
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لناثدالتفكيراعدقوا:لثانيالجزءا

؟بالضرورةالشبجةه!هإلىنؤديالمفدماتأوالمبرراتهل.ج

الناهدالتفكيرمكونات

تملااحداها،افتقدتإذا،خمسةمكوناتلهاالناقدالنفكيرعملية")ن

هي:فالمكوناتالمكونات".ببقيةالوثيقةعلاقتهامنهالكلإذ،بالمرةالعملية

لكيضروريةوهيفيه،يعتقدوالفرديعرتماوهيالممرفية:8القاعد10

بالنناقض.الشعوربحدث

بالتناقض.الإحساسئسم!يرالثيالمثبراتوهيالقاربية:الأحداث2.

منالفرداسنمدهاالتىالشخصبةالصبغةوهيالشضصية:النظرية3.

ناثمشخصبة(.نظر)وجهةلهمميزأطابعأتكونعبثالمعرفبةالفاعدة

الأحداثنفسبرمحاولةضوئهفيينمالنيالاطارهيالشخصيةالنظرية

عدمه.منالتنافضأوبالنباعدالشعورفيكونالخارجبة،

تترئبدافعأعاملأكثلبذلكالشعورفمجردالتباهد:أوالشموربالتنا!ض4.

الناتد.انفكيرخطواتبقيةعليه

النافد،للتفكيرالمكونةالجوانبكانةتضممرحلةوهي:التناقصحل5.

وهكذامنعددة،خطواتمنبشملكاالتناقضحلالىالفردبسعىحيث

الناقد.التفكيربنيةفيالأساسهيفهلىه

الناهدالمفكرخصالص

باحثونأوردهاالتىوالسلوكياتالخصائصاستخلاص!ككن

:بكونأنوهينافدأ،نفكبرايفكرالذيالشخصوصففيمنخصصون

والحقيقة.الرأيبينبفرقأ.

.الجديدةا،فكارعلىمنفتح2.
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الاشاسمهوالمفاهممالمبادئالناهد:المفكمر:الاولالفصل

ما.شيءحولجديدةمعلوماتالىيحتاجمتىيعرف3.

تكونأنبدلانتيجةصحيحة"وتكونزكانتيجةبينالفرقيعرف4

صحبحة..

اليها.بشيروموثوقةعلميةمصادريسنخدم5.

.المشكلاتمعالتعاملنج!المنظمةالطربفةبعتمد6.

.المفرداتمعانيحولمخنلفةأنكاراالناسلدىبأنيعرف7.

الأهمبة.منالفدربنف!ىالموقفجوانبجميعيأخذ8.

المرونة.والاستطلاعحب9.

.مقبولغيرشيءأيعنينساءل.01

البدائل.وا،دلةوالأسبابفيببحثا.أ

الأدلة.نوفرعنديغيرهوموففأيتخذ.12

.بوضوحالمشكلةبعرف.13

.الأحكاماصدارفييتأنى.14

اتية.اللىالعواملعنالبعدوالموضرعية15.

المنطقي.التفكيرعنالعاطفيالتفكيرفصليحاول16.

يفكرالدكطالشخصبهايتسمالثىالسابقةالسماتأنمنوبالركم

الوجدانيةالجوانبمنتخلولان!نهاعفلية،معرفيةجوانبنتضمننافدانفكبرا

امتلاكهعلىكبيربشكلتعنمدالناقدالتفكيرعلىالفردتدرةوأنأبضا،

التفكيركمارسةاونبطةوالخصائصوالاتجاهاتوالميولالقيممنمجموعة

ناقداتفكيراالدي!لفكرالشخصأنالصددهذافيالباحثينبرىاذالنافد.

الىوالميل،الأفقوسعة،والتفهم،المعرفةحب:مثل،وجدانيةكيوليتميز
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لناقدالتفكيراثواعد:لثانيالجزءا

والثقة،الحقيقةاكتشاففيوالركبة،العقليوالنضج،والتنظيم،التحليل

.بالذات

عنتميزهالتيالسماتبعضناقداتفكيرايفكرالذكطللفردكانواذا

نألمجد،وجدانيةأممعرفيةجوانبتتضمنالسماتتلككانتسواء،كيره

طلابه.لدىوتحسينهالتفكيرمنالنوعهذاتنميةفيمهمادوراللمعلم

الناهد).(غيروالتفكيرالناقدالتفكير

الناقد،غيروالتفكيرالناقدالتفكيربينمقارنةنقيماننستطيعوالآن

النالي:النحوعلىالعلميغيىوالتفكيرالعلميالتفكبربينأعني

العمليفيأوالنافدفيرالنفكبرالعلميأوالنافدالنفكبر

اعتفادأوبها،موثوقكيرمعرفةالتالجالتى)المعرفةبهاموثوقمعرفةالت!الج

صادتةالمعرفةهذهتكونوقدمبرر.غير(صادقةكونهااحتمالبةمنبقدرتتمتع

لمانهافينثقيجعلنامافيهاليسولكنالدي)الاعتقادومبررصادراعتقاداو

والأمل.الا!كانطريقعنتأتمنهجبواسطةمبرر،نهالصدقيحتمل

(.عليهمبرهن

اموناتامونات

علىبالاعنماديتميز:منطقيتفكير

الاسندلاليللنفكبرالصحبحةالصور

دتيقة،بطريقةالمنطقفييستخدماللىي

وتكونبهاموئوقالمقدماتفتكون

منطفيا.لازمةالننائج

بنفكبربنمبز:منطقيفيرتفكبر

مماثلات،خادعةحجج،مغالطاستدلالي

مقدماتعلىتقوممعرفةدعاوى،كاذبة

بها.موثوقوكيرملالمةغير

،رشوانمهرانمحمدا.د/وترجمةإعداد،مختارةنصوص؟العلميالتفكير:ذلكني)!ه(انظر

7002-8002c06-62صص.
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الأساسيةوالمفاهيمالمبادئالناقد:التفكير:الاولالفصل

العلميأوالناتدالعنكير

الحسبةالخبرةعلىبفومممى:نفكيى

هذامثلالنجرى)الدليلالموضوعبة

للقياستابلأللنكرارنابلأيكونالدلبل

الآخرين.طريقعنللاخنبارقابلأ

عمادائمنفديتساولشكي:تفكير

ككنمعرفةايانمنبهالوثوقككن

ملائمة.أسسئاوتتطلباليها،الوصول

التعلبقفيبالرغبةبنمبزنأملي:ئفكيى

كفايةفيوالتأملما،لاعنقادالمؤقت

يترنبوما،المنطقأوالاعتقادمقدمات

فعل.أواعتقادمنالاعتقاداتنلكعلى

عليها.والتعرفالافزاضاتتحديد

الظواهربأنبعزف:احصالينفكبر

وأمفهرمةتكونلاالعدبدةالتجريبية

كعنىأو)حصائيةحدودفيالامعروفة

ولبىالاحنمالاتمعننعاملانها

.البفبنات

وتائععنبالبحثيتمبز:ابداعيتفكير

بطرقمغالتالفحتىبذلكجديدة

التفكيرعلىتدرة.عاديةوغيرخلاقة

خلاتة.جدبدةبطرق

العمليفبراوالناندفبرالعفكبر

توىمموفيبعتقد:حدسيتفكير

اكتسابها!ككنالوانعمعرفةوان،العقل

الحدسأوالذاتيةالخبرةطريقعن

لنظربةنفديغيراعنقادسطوي:تفكبر

مناسبة.اسسدونخاصةسلطةأو

منافسةبلامعرفةبدعاوىالنسليم

ماسلطةطربقعنفيساوبشكل

مؤسسة.اوشخص

فيالركبةبعدميتميز:متزمتئفكبر

كفايةفيوالتأملما،معتقدتفكير

الت!ائجتجاهلأوالاعتقاد،مقدمات

اعتقادمنالمقدمةتلكعلىالمترتبة

علىالاعزافبرفض،وفعل

أسس.علىنستندلااكالافتراضات

وهو،المطلقاتفييعتقداطلاقي:تفكير

النهايةعلىبالاستحواذيتميزتفكير

والأبيضالأسودموضعيأوالقصوى

طحييةمناطقمنبينهماوسطابرىولا

رمادية.أو

وتائعقبولفيالركبةعدممغلقةتفكير

بطرقواستعمالهاجديدةوافكارجدبدة

الطرقعلىوبعول،خلاقةجدبدة

للتفكبر.التقلبدبةاوالفد!كلة
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لنا!دالتفكيرا!واعد:لثانيالجزءا

العمليفيأوالنافدفيالعنكبرالعلميأوالنافدالمنكبر

علىبنعوبلهبنمبز:عاطفينفكبرالعفلعلىبنعوبلهبنمبز:معفولنفكبر

واكنشافالبحثفيوالشعورالعاطفةبها،الموئوقالمعرفةواكتثاتالبحثفي

.بالمرةالعفلفيبنقولاالمعرفةاوالحفبقةالمشاعروليستدلبلأالعواطففلبست

JUائع.

كالئاوالوانعالطي!عةبصفنفكبركبفي:فيوالوافعالطببعةبصفتفكبركمي:

دنيفة.وغبركامضةكبفبةحدودفي.كمبةحدود

عنكطيبشكلالعالمفهم:عادينفكبرفطيبشكلالكونفهم!لبلي:نفكبر

بغضمختبرةكبرللفكرعمليةطريقعقلبةللنحصيلوعمليةلتائجطريقعن

اكنمالها.أودقهاعنالظر.ونقويم،اصندلال،مفارنةنوضبح،

العلمنى(والتفكيرالناهدالتفكير

العالمأوفحصها،أوالطببعةلدراسةالعلميالمنهجشخصاسنخدماذا

جميعاننقوللذلك،العلميالنفكبركارسانهعنهنقولف!ننا،فحصهأو

ويفحصونبنشاطالطببعةبدرسوندامواماالعلميالتفكيركلارسونالعلماء

العلماءعلىوقفاليسالعلميالتفكيرولكن.العلميالمنهجباستخدامالعالم

العلمي،المنهجبتعلمفهوالعالممثلألنفكبر!ككنهشخصفأي،وحدهم

وحبنلا،أمالطبيعةبدرس(كانت)أوكانسواءمفاهيمهبطبقأنوا،هم،

بدرسكأناليومبة،الحباةفيومبادئهالعلميالنفكبرمناهجالمرءبسنخدم

حلولعنببحثأوالحكوماتأوالجتمعاتبفحصأوا،دبأوالتاريخ

أسئلةعنللأجابةكحاولةبقومأنهمجردأو،الفلسفةأوالافنصادلمشكلات

كلارسأنهالمرءهذاعنيقالف!نهالوجود،معنىأوهونفسهحولتدور

ليقودصحيحب!ئمكلنفسهالمرءعنتفكيرهوالناقدفالتفكيرالناقد،التفكير

.79-99صصالنافد،التفكبر،مهرانمحمد:ذلكفيأنظر)+(
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الاشاسيةلمفاهيموالمبادفىالناثد:التفكير:الاولالفصل

وبعبارة.المشكلاتحلولوالىالأسئلةعنئفةالإجاباتكثرالىبنجاحذلك

حياثكجوانبجميععنبهاموثوتامعرفةالناقدالتفكيريعطيكأخرى

والنفكير.للطبيعةالصوريةالدراسةعلىمفصورةنكونأندونومجنمعك

لرصفعادةبسنخدمالاصطلاحأنالا.وممارسةنظريةذلكيطابقالعلمي

نأالواضحومن،الطبيعيالعالمعنبهاموثوفامعرفةيعطيكالديالمنهج

بينماأنههنالكماوكلء،الشينفسهماالناقدوالنفكيرالعلميالتفكير

قبلمنأحيائايستخدمالناقدالتفكيرف!ن،العلميالتفكيردائئاالعلماءكلارس

بسنخدم.لاوأحبائاالثر

العلميالتفكيرأنوهي،البشريالفكرتاريخفيواضحةحقيقةوثمة

نصيبمنالشرفهذاوكانالعلماء،يدعلىاكتشافهايتملمالناقدوالتفكير

العلماءأنهمعلىاليهمينظرالدين-أرسطومثل-القدماءاليونانفلاسفة

بؤرةفيووضعوهالناقدالتفكيرمارسواالذينهمكانواالعلماءأنالا،الأوائل

اليوموهمعشروالثامنعشرالسابعالفرنبنفيوذلكالحدبث،الجنمعاهنمام

بعضإنحقيقةالنافد،التفكيرممارسةفيو!احَاودتةجدبةالأكنر

ممارسةعلىعملواقدوالصحافةوالادارةوالقضاءالانسانياتفيالمتخصصين

لمالشديدللأسفمنهمالكثيرأنالاتمامَا،العلماءيفعلكماالناتدالتفكير

،النجاحيحققوالكيالناقدالتفكير!كارسواأنإلاالعلماءيكلكفلا.ذلكبفعل

التفكيراستخدامبالضرورةنقتضيلاالآخرينعندالنجاحمتطلباتأنالا

حقا.لهيزسفأمروهوالناقد

فيولمجاخاثقةالمناهجكئرإنهعلىبرهنقدالعلميالمنهجأناقعوالو

التفكيراستخدامنمافاالممكنمنوأصبح،البشريالتاريخطوالالتفكير

الناقد-التفكيرتعلميتمالسببله!ا،الأخرىالانسانيةالبحوثفيالعلمي

الفحصوموضوعاتالدراسةمجالاثجميععلىالعلميالتفكيرنطبيقوهو
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الناقدالتفكيرقواعد:لثانيالجؤ

فيولكنكلبا،مثالاَبوصفهكبيزاثشجبغاويجدمثلأ()كنداالبلدانمنكثبرفي

سيرميوممارمشهالعلميالتفكيردراسةانيرونالباحثنمنالكثيرلمجدالواقع

بنصبالأهمالتركيز!دلدلك.وممارستهالنائدالتفكيرمعرفةالىحتفابك

ومجالالدارسفصصعنالنظربصرفالعلميوالتفكيرالعلمدراسةعلى

الناقد.التفكيرلممارسةاستعداذاكثريصبحبالتاليوهودراسته

الناهد).(للتفكيرالممرطيةالمهارات

هناونسنطيع،معينةمهاراتبتطلبالناقدالتفكيرأنالآنالواضحمن

النالي:النحوعلىالمهارات6oمنستنحديد

التفسير10

منومتنوعكبيرلعددالدلالةأوالمعنىعنوالتعبيرالفهمويعني

وأ،الأعرافأو،الأحكامأو،الأحداثأو،المعطياتأو،المواففأو،الخبرات

المشكلةعلىالتعرفأيضاويعنىالمعابير.أو،الاجراءاتأوالاعتفادات،

بينالتمييزوكذلك.المعنىوتوضيحالدلالةعنوالكشفتحيز،بدونووصفها

المؤلفوعلر!صضلملنصوصمنئ!/فيالثانويةوالأفكارالرئيسيةالأفكار

11محصل!حَ!.فظرهلهـبىلمح!ةوب!صعه

التحليل2.

الأثوالببنوالفعليةالمقصودةالاسندلالبةالعلاقاتتحديدويعنى

الذيالتمثبلصورمنأخرىصورةايأووا،وصافوالمفاهيموالمسائل

1jالمعلوماتأوالأسبابأوالخبراتأوالحكماوالاعنقادعنالنعبيربهبقصد

الحجةعنوالكشفالأفكاراختبارذلكالىنضمأنأيضَاوككنالآراء.

التحليل،علىالأمثلةومن.التحليلمهاراتمنجزئيةكمهارةالحججولمحليل

64-66.صص،مختارةنصوعى؟العلميالتفكير،مهرانمحمد:ذلكفيأنظر)،(
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الاشاسيةلمفاهيموالمبادئ:الناهدالتفكير:الاولالفصل

وتوضيح،مفترضةمشكلةحلفيالمجاهبنبينوالاختلافالشبهأوجهلمحدبد

فالرئيسبالغرذلكوعلاقةوبعضبعضهاالفقراتأوالجملبينالعلاقات

العلافةوايجادمنها،يتكونالنىالرئبسيةاجزاءهالىمعينموقفرداومالنص

ا،جزاء.ه!هبين

التعييم3.

نفدبركثابةبكونوالذيالآخرالنفيلاوالقولمصداتبةمدىتقدير

رايهأواعتقادهأوحكمهأوموففهأوخبرتهأوالشخصلادراكوصفأو

ببنالمقصودةأوالفعليةالاستدلاليةللعلافاتالمنطفيةالقوةتقدبروكدلك

تمثيلية.اشكالأبةاووالأوصافوالأسئلةالعبارات

ومدىضعفهأوالبدبلالتفسبرقوةبينالمقارنةالتقييمأمثلةومن

المقدماتمننأتيالحجةنتبجةانمنوالتثد،المعلوماتمصدرمصداقبة

الثقة.منعاليةبدرجة

.4i لاستدلال

ووضعمعقولةنتائجالىللوصوللمحتاجهاالتيالعناصرلمحدبدوهو

تلزمالتىالنتائجلنستنبطالمناسبةالمعلوماتلنانتاححتى،والفروضالروابط

التمثيل.صورمنكيرهاأوالمسائلأوالأوصافأوالأفوالأوالمعطباتعن

علىاستناذامعنىوضعأورسمالقراءةأثناءلمحاولعندماذلكومثال

توىعننعلمهماعلىبناءالمستقبلفييحدثسوفكاالتنبزأوالعناصر،

راهن.موقففيالعمل

التوضيح3.

ومترابط،فويبشكلالمرءفكولتقديمالقابليةهوأنهعلىالخبراءحدده

الاعتباراتحدودفيالفكرهذا)نسوغ(ونبررنضعأنأولأيعنىوهذا
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لناقدالتفكيراقواعد:الثانيلجزءا

أساسهاعلىتنبنىالتيتلك،والسياقيةوالمعياريةوالمنهجيةوالتصوريةالبرهانبة

المرء.نتاثج

المستخدمةوالمعاييرالمنهجونصفماعثننائجنصوغأنذلكمثال*

قبولاورفضالىقادناالذيالدليلتوضيحأو،النتائجهذهالىللوصول

ما.لموضوعالمؤلف

الذاتي-التنطيم6.

واخنبار،قدمتهمعينتفسيروتصحيحلمراقبةالذاتيالوعيويعني

أحدصياغةواعادة،مراجعة!كلكنككذلكبه،قمتاسندلالوتصحيح

نفسكاخبارعلىقدرتكلختبرأنحتىو!ككنكقدمتها،التىتفسيراتك

لنفسك.والنصحبح

الىمسنمعَانكونحينلنفسكمراجعةبعملقبامكثانيَا-:ويعني

بالفعلالشخصهذافالهمافهمثقدأنكمنيقينعلىتكونلكيمحدثك

وافتراضاتكبأرائكتنفصلأنبضرورةنفسكلتنبهبأفكاركتتدخلأندون

وافزاضاته.النصمؤلف2راءعن

الناقدالتفكيرمزايا
إِء!!إلررَ-د!اصلوممد+1

وادخاله،للطلاببندرشمهوتطالبالنافد،بالتفكيرالبوم!تتهتم

والنفدم،التطورعلىفادرواع،جبلخلقالىيؤديلأنهوذلك،المناهجفي

وتنلخصلها.ناجعةحلولوئفديموالمشكلاتالأزماتمواجهةبستطيع

التالية:الأمورفيالمزاياهذه

الإيحابيةالحالةالىالسلبيةالحالةمنالفؤثعلأ.

خاملةعناصرمنلمحوّلهمف!نناالناتدالتفكيرطلابناندزسعندمافنحن

قادرينومواطنينبنفسها،واثفةفويةبشخصياتيتمتعونأفرادالىالجنمعفي
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الأساسيةلمفاهيموالمبادئالناهد:التفكير:الاولالفصل

بالجنمع،ننهضوبذلكالسلبمة؟والمواقف،الصائبةالقراراتافاذعلى

.الأمامالىفدماونمضي

مسلحالسانالىوالضراهاتيتاثربالأوهامسلبيحالنمنالفؤثحويل2.

بالومي

والمفاهيم،الزائفة،والآراءالخاطئةا،فكاريكتشفأنيستطيع

أمامهمويفتحالمنخلف،الفكرسبطرةمنالبشربنفذالناندالنفكير.انالخرافبة

والازدهار.التقدمأبواب

الهوىمعوالميلالتمصبمنالفرثحرير3.

معهم،)يجابياوالتفاعلالآخرينعلىالانفتاحمنيتمكنوبدلك

مغلقكائنمنيحولهالناقدالتفكيرأنأيولمجاربهم؟خبرانهممنوالاستفادة

الجتمع.فيوالعطاء،والتفاعلالأخذعلىتادر،منفتحكائنالى

الطلابمنبيدةثوعيلاخلقالىيرديالناهدالتفكير40

دراسةببنواضحاارتباطاهنالكانالمثعددةالدراساتببنتوقد

معدلاتهم.وارتفاعأدائهمجودةوبينالناتدالنفكيرلمهاراتالطلاب

الملميالبحثأساسالناهدالتفكير5.

الباحثأنذلكالعاليالئعليمفيالأوّلالاهتماممركزاليوميحتلال!ي

والبحوثبالدراساتالقيامعلىقادرالناقد،التفكيركهاراتالمزود،العلمي

المراجعاختيارمن!ككنه؟لأنهالاحتياجأشذالمجنمعالبهايحناجالتيالممنازة

الأفكار،ونفدالآراء،تمحيصو،المعلوماتوتحليلالموثوفة،العلميةوالمصادر

الحُجج.وتفنيدالبراهن،وتفديم

--215

http://www.al-maktabeh.com



لناثدالتفكيراعدقوا:الثانيلجزءا

الوظيفيةالمجالاتءالنحاحأسراومنسرالناقدالتفكير

الصحيحة،والمواقف،الصائبةالقراراتاتخاذمنالإنسان!كلكنلأنه

وحسم،الطارئةوالمشكلاتللأزماتالمناسبةالحلولإيجادعلىالفدرةويمنحه

الناجحة.المشاريعواقامة،الخلافات
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وتحليلهاالحجلامفهوم:الثانيالفصل

الفانيالفصل

وتعليلهاالعجةمفهوو

نا!دينهمفكريننصبحأنيحبلماذا

بهانقتنعالتيالطريقةتلكعلىينصبالفصلهلىافيتركيزناعوران

برسائلمزودينيوميأأنفسنالمجدأنناحيثفيه؟نعتفدأوماشيءنفعلبأن

نعتقدلاوعمافيهنعتقدعماتحبرناأو،نفعلهلاومانفعلهمالخبرناواضحة

الافطار،علىالطعاممنالنوعهذاونثل،المشروبهذانشزيأن.فيه

،سكارىولمحننقودولاأمن،بشكلالجنسونمارسبلوجز،للسيدةونصوت

وكل4cجروالاجهاض،معينةدولةمنتجاتونقاطع،المخدراتننعاطىولا

سليم،والاقتصاد،الأرضزارثقدالفضائيةالكائناتوأنجر!كة،اللحم

غذائيأ...الخ.أمنةوراثيأالمعدلةوالهاصيل،عادلةوالرأسمالية

وئرفض!،ترويدونبعضهاونطيع،الرسائلهذهبعضنتجَاهللمحنى

افعلانعلىيجبلماذاالأخر،بعضهاعنونتساءلأيضأ.نروكطدونبعضها

فيه؟أعتقدلاأوذلكفيأعتقدأنعلىيجبلماذاأو؟افعلهلاأوذلك

يجعلنامافعلسببعننسألفنحنالماذا؟(،السؤالنسألعندماط

يجبلماذا.بهالإيكلانعندمسرورينيجعلناكانؤمن،و،فعلهعندمسرورين

علىالحبوبطعاممنالنوعهذاأكل-أوبلوجز،للسيدةأصوتأنعلى

عندما؟سليمالاقتصادأوجركة،هواللحمكلبأناعتقدلماذاالافطار؟

المنصوح-بالفعلللقيامتبريرعننبحثفنحنالطريفةبهذهالسببعننبحث

لمحويدفعناأنينبغيوجيهاسببالكنسبب،مجردوليسالاعتمَاد-بقبولاوبه
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لناقدالتفكيراهواعد:لثانيالجزءا

فيلركا،المثالسبيلعلى.فيهالاعتقادأوفعلهيجبأنهنرىمااعتقادأوفعل

كانولو،الدسمئليلةوأنهاالسكرمنخالبةوأنهامغذيةالقمححبوبأنلنا

لنثلوجيهسببلدينان!نصجأافطارأنثلأنأردناف!ذا،كذلكالأمر

فننفنياتمنحالةهولديناماأنلر،أخرىناحيةمنلكن.القمححبوب

يثلونوهمسعداءببدونلناس-المثالسبيلعلىالصورةجودة-النسريق

ه!هف!ن،جميلةفخاريةاوانيفياللامعةالحمراءالفراولةمعالقمححبوب

وجيهسببأيعلىتشتملأنهاثبدولاالقمححبوببشراءلاقناعناالهاولة

ذلك.فعلعلىلحملنا

حجةتقديميعنيانما،جيدةاسبابنفديمخلالمنالإتناعمحاولةانص

كلولبسث.الانناععاولاتمنونحنلفةعدبدةأنواعلمجابهولمحن.برهانأو

الفصلهلافيعلبهانركزسوفالتىالأشياءومن،براهينهيالهاولاتهده

وأحجةالقاللأوالكانبفبهابفدمالنىالاقناعمحاولاتبينالتمممزكيفبةهو

نا.البرهانكبرأخرىبوسائللإقناعناتسعىالنىالهاولاتتلكعنبرهان

الحججتلككانتازاومابالحججأساسيبشكلبهنمونالناتدينالمفكربن

حاجةفيلمحنلكنللاعنقاد.أوللفعلوجبهةأسبابلناتقدمأنفيننجح

نكونحنىل!فناع،براهينعلىتشنمللاالقالهاولاتننأمللأنابضأ

بشكلدائمأبنملاالأمروهذا.البراهبنعنالهاولاتنلكتمييزعلىفادرين

منمننوعمزبجعلىبشنملالانناععاولاتمنالعدبدوأنخاصةمباشر؟

وأنظروجهةعلىيوانفونالقراءيجعلحتىواللابرهانبةالبىهانيةالتفنيات

ما.بفعلبفومون

!دممصطلحأنهاعلى)الحجة(فينفكرأنالمسثغربمنانه!دركلالم

لماذامثلأفبرهمأن-مابشيءللأ!كانأوبفعلللفباموجيهاسبباللشخص

فيبكونركا.الثعالبصيديستهجنواأومعينةبلدمت!جاتبقاطعواأنيحب

--218

http://www.al-maktabeh.com



وتحليلهاالحجةمفهوم:الثانيالفصل

وكلقالمتجادلينصراخ-الاختلافتعنى)حجج(أو)حجة(كلمةأنذهنك

ف!نالمواقفهذهبعضفيأنهالوافعفي.الكلامورفضوالاهاناتالأبواب

الجادلة(،أو)حجاجبادنعنيهممايدعمونبالفعلركاالجدالفياثركين

يقومأنماشخصعلىانهيؤكدواأنالطريقةبهذهالسهلمنوسيكون

نأبسثطبعونلاف!نهمعدبدةأخرىحالاتفيمثلأ..لكنالأطباقبغشل

هنا.نقصدهالذيبالمعنىحجةأوبرهانألنايقدموا

الحياةمواقففيمتكررِبشكليحدثنقصدهالذي)الحجاج(نوعان

الأكادكببنمنأيأودبكارتأوافلاطونعلىناصرأولبس.البوممة

منكماكلالشخصيةومعارفكأنتعليها.برهنواالتى!ججهمالمشهورين

لماذا-الوقثطوالفعلهأومابشي"للاعتقادوجيهةأسبابالأخريعطي

ننتظرأنمنبدلأنمشيأنعلينايجبلماذاالعشاء،علىصديفنايثأخرأنننوقع

الرسائلقسمفيحججتجدوسوفالجربدةافتحوهكذا.الأنوبيس،

الاذاعةفيالإعلامبةالنشراتفي.النقاشمنأخرىوفطعوالافئتاحيات

الانثرنتمنافشاتوفي(الجاريةالأحداثنعرضالتى)خاصةوالتلبفزبون

بسنخدمونركابأنهم)معنقدبنقضبتهمعلىحججيقدمونالناستجدسوف

الجامعاتداخلاعلىمسنوىعلىالأمرنفسويحدثللأقناع(.جيدةتفنبات

يبرهنونوطلابمحاضرينثسمعسوفالدرام!يةسنواتكفطوال،والكليات

لاقناعكمحاولاتلمجابهسوفقراءاتكمجموعةوخلال،نظرهموجهةعلى

لمحليلعلىفدرئكنطويراستطعتولوالقضايا.فشىفيمخنلفةكزاعم

يكتبونهأويقولونهماتأويلمنتتمكنسوفف!نكالإقناعفيالناسمحاولات

علىلا-أمجيدةحجةيقدمونكانوا)ذاماتفيمأنونسنطيع،صحيحبشكل

ب!دانةالاعتقادعلىلحملكوجيهبسببيزودونككانوا)ذاما،المثالسبيل

لماالأعمىالقبولمننفسكتحريرفينبدأسوفف!نكولذلك-الثعالبصيد
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الناهدالتفكيرعد!و:الثانيالجزء

وجيهسببلديككان)ذاماتعرفأندونبهاقناعكالآخرونيحاول

لا.أمللاقنناع

بنمأنفبلالأسباببطلبننحررأنعلبكلماذا،نسألفدركالكنك--ء

جدبدة؟معتقداتبتبنىاقناعك

يحلوماتفعلطائشبشكلالحياةعبرتسيرانمنصعوبةاقلهذااليسص

مابشيءتؤمنانأوفعلهفيوجبهسببلديلثكانإذاعماتقلقأندونلك

لا3أوبهالإكلاننريدكنثسواء

ركاولكنالقصير،المدىعلىأسهله!ايكونأنالممكنمنحسناَ،لا

!سفراطواالسيئةالقراراتعليهاتهيمنحياةالىهذايؤدي

يكرنَرمماثعاش(.أنتستحقلالمحفقبلا)حياةأنالفديمالأث!ىالفبلسوف

نعالجأنهوذلكلنكتشفالوحيدوالطربق،صحيحغبرأوصحيحهدا

حفبفةالىبكنصلالتيالحججعلىنركزوأن.نفديعفلانيبأسلربالمسألة

أسهلبشكلادراكهامنوالناسالعالمككنسوفوهذابالثدريج،المسألة

معها.والنعامل

لأنوكافتويكسببنبدولاالحقيقةاكتشاففيالركبةكانتلوحتىلم

هناكف!نمعتفدانك،اوأفعالكلتبريروجبهةأسبابلدبناتكونبأننهتم

شخصتضيةونفويمالتأويلعلىفبهاالفدرةتكونالحياةفيمتنوعةمواقف

علىالهكمةففيحيأ.ليبقىحنىأومالشخصجبدةحياةأجلمنعوريةما

الادعاءممثلبرهنمدانمجرمعلىالحكمبصددالهلفينكان)ذا،المثالسبيل

فييفكرواأنمنهممطلوبالهلفينف!ن،الشكتقبللابدلائلجرمهعلى

المنهم(،ب!نبالهلفينلاقناعمناليةبرهانبةمحاولةهي)والتىالادعاءتضية

هيئةان.القضبةهلىهمراحلمنمرحلةكلفينفدكلهتمدليلكلفيوبالتفكير

كانتاذامااوالحجةلقبولدامغةأسبابهناككانتاذافيمانفكرالهلفين
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وتحليلهاالحجةمفهوم:الثانيالفصل

نا.الحقيفةفيالشكبعضهناكأنتعنىوالقنبهاالثغراتبعضهناك

نسنخدمهماهيالحجةتحلبلفبمننرحطفالمتضمنةوالنأويلالنقويممهارات

الموائف.هدهمثلفيالادعاءممزاعنوةلمحدبدفي(نستخدمهأنبنبفيما)او

حياةاوحبانناتخصفراراتصنعفيهعلبناموقفكلفيأنهالحقيقةوفي

وأنمنطقيبشكلنفكرأنعلىالمقدرةسوىبديلهناكليسالآخرين

الآخرين.تفكيرفيالأخطاءنتلمس

وفيمةقوةعنالجبدةالأمثلةمنالعديدصقراطتلمبذأفلاطونلنابفدم-!

فبهنعرضدراميبشكلالأفلاطونبةالهاوراتوتدور.نفديبشكلالتفكبر

منمتنوعةومجموعةسقراطشخصيةبينحوارخلالمنالفلسفبةالتصورات

تظهروكما.أخرييونانيةمدنمنأوأثينامنسواءا،خرىالشخصيات

سقراطعلىمؤسسةشخصبةنهيأنلاطونعاوراتفيسفراطشخصية

سقراطيكنلم.الأثمنىالمدنيالنظامفيمرموقةشخصيةكانوالديالوائعي،

منأفكارهعرضبفضلكانانهعنفضلأجدأ،القليلوكنبعزفمعلم

(agora)أجوراادمثل،العامةالمناطقفيمألوفاَوجههوكان،المناظراتخلال

وكانالرباضية،الساحاتفيأو،الناسفيهابتجمعالتىالعامةالساحةاو

هذه.وأنباعهثلاميذهمعالمناقشاتفيمسنغرقوهوالشوارعفيببساطة!كشي

الآخرينعلىسفراطبلقبهاعاضراتبالضبطتعنىلاالهاوراتأوالمنافشات

فحصاعادةالىبقودهمالآخربن،معنقداتيتحدىأنهبلمعنقدانه،عن

كانتاذافيمايفكرونبجعلهم،السابقةوأحكامهموفروضهممعنفداتهم

الخطوةف!نلسقراطوبالنسبة.المعنفداتهدهكثلللأكلانوجيهةأسبابلدبهم

ممابكثيرأقلنعرفهمابأنالاعزافهووحكمتنامعرفتناتطويرتجاهالأولى

ئعرفه.أننانعتقد
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الناقدالتفكيرعدهو:الثانىالجزء

موجودأبكنلملسقراطالشابأفلاطونيكنهالذيالاحزامأنكما

الناسيؤمنأراءوتحدي،واسعبشكلراسخةمعتقداثفنحدي،الجميععند

نأتستحقالحياةيجعلالذيام)قبيلمنأسئلةطرحعلىوالجراةبها،

كانلفدأثينا.فيالسياسيةللسلطةتهديدأسقراطمنجعلهذاكلئعاش؟(،

عنيطرحهاال!الأسئلةعبرالدولةسلطةمنيقوضأنهعلىاليهينظر

ولللك.الخيرةوالحياةوالعدالةالشجاعةعنموضوعاتمثلمقبولةمعتقدات

أنهالحظحسنومن.بالموتعليهوحكما،ثنىالشباب)فسادكحاولةاتهموه

بدرجةمتسامحالجتمعف!ن-المتحدةالمملكةفيالأقلعلى-المعا!روقتنافي

هذامنمشكلاتفيالغالبفييوفعكولاالنقديالنفكيرهذامعكافية

نألمحاولالقالمهاراتعنهناالأهميةكايةفيالقالفكرةولكن،النوع

!ككنهمالديناولئكنأفياتمنأحبانأيخشونالسلطةكللكونمنأنتطورها

السباسية.والقضاباوالاقنصادوالجتمعالأخلاقفينقديأثفكيرأيفكرواأن

تمييزالححح4النقديالتفكيربدايةكلا

شخصلخبر،سؤالنسأل،واقعةنقرر-اللفةفيكئيىةأشياءنفعللمحن

بأننانعدشخمى،ونمدحشخص،منلمحقرما،شيءيفعلأنعلبهبأنما

نغنىفصبدة،ننظمقصة،لمحكينهدد،بفسم،لمحلفما،ب!ثميءنقومصوف

هذاوخلال.القدملكرةفربقنشجع،مسرحيةفيالممثلبنأسماءندكر،أغنية

وأالحججخلالمنكانتسواء-الاتناع()عاولاتعننكتبلمحنالكتاب

النىالإفناعمحاولاتكلليستف!نهذكرنا،وكما.خرىاوساللخلالمن

أخرىعاولاتوهناك.حججخلالمناتناعمحاولاتهيلغةتسنخدم

يلي:كمائعرفوالحطابة.خطابيةحيلخلالمنل!قناع
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وتحليلهاالحجةمفهوم:الثانيالفصل

يفعلأويركبأويؤمنبأنماشخصلإقناعمكتوبةأولفظيةمحاولةكل:هيالحطابة

الرغبة،نلكأوالفعلأوالاعتقادله!اوجبهةأصبابلتقديمئسعىأندونماثئأ

نسنخدمهاالتىالكلماتفوةخلالمنالفعلأوالركبةأوالاعتقادتثيرأنتحاوللكنها

فقط.

لكتفدمبالحجةالإقناععاولةأننفهمأنهناالهوريالشءان

امكاناتكتسثدعيالحججانما.شيءلفعلأوللركبةأوللاعنقادأسباب

القوةعلىنعنمدأخرىناحبةمنالخطابيةالهاولةولكن.وعقلكالنفدبة،

وركباتكمعنقداتكعلىلتؤثراللفظيةالتقنباتاوالكلماتلبعضالإفناعبة

.الأخرىومشاعركومخاوفكرغباتكعلىبالزكيزوأفعالك

الخطابيةالهاولاتنيهاتظهرالتىالحالاتمنهيوالتركيبالتهديد

نعلنلأنهاالبرهانبةالهاولاتمننريبةأنهاالحقيفةوفيلها.لنعريفناوففأ

لو،المثالسببلفعلىالنحو.هذاعلىللتصرفوجيهسببلديهاانللمنلفي

الشرطةعنهايبلغلاحتىسبارنهانفرضهبأننجونزبفنعأنيحاول+سمبثأن

لتقرضهسببصراحةفايقدمف!نهللىلكمزبفة،نبادةرخصةتسنخدملأنها

-Iنكنشفسوفالشرطةف!نالسيارةتقرضهلاأنقررتأنهالوصيارنها،

لتقرضهسببلدبهاف!ن،يحدثأنلهدانربدلاأنهاوحيث،المزيفةالرخصة

وأنهماأخلائيين،لايكوناركاوالزغيبالنهدبدانالركموعلىسبارئها.

مشاعرناببنكئر)بشكلوأطماعنانحاوفناعلىمابشكلبلعبانركا

مننعئبرهمالاالسببولهدا،السببثوةعلىيعتمدانأنهماالا(،الأخرى

الخطاببة.ا!ولاث

!نببتمأنولابدوقهربةمتلاعبةنكرنأنكلكنالخطابيةالتفنيات

يحقفواوأن،نقديبشكلللنفكيربسعوناللبنأولئكجانبمناسئخدامها

مافغالبأدائمأ.مركوبةليستالخطابةأننقولهمامعنىولبسبالعفل.)تاعأ
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النامدلتفكيرامواعد:الثانيالبزء

ونستونللسيرالهترفالخطابهذاتأمل.خيرةلأكراضعظيمةتأثيراتلمحقق

الشعوركبحفيهحاولوالذيالنانيةالعالميةالحربخلالالبرلمانالىتشرشل

بذكروان.Dunkirkدنكيركمنالبريطانيةالفواتاجلاءلنجاحبالسعادة

فيطويلأزالماالطريقبأنعامبشكلالالمجليزكطوالشعبالبرلمانأعضاء

لغرضملحوظبشكلمؤثرةخطابةنشرشلبستخدموحلفاؤها.النازيةهز!كة

محاولةأيةيتضمنلاخطابهلكن،موهوبكخطبببهئعجبوركاجيد

.البرهانخلالمنللأفناع

بعضهمامرتبطينالفرنسبة،والجمهوريةالبريطانبةالامبراطوريةأن

الأخيى،الرمقحتىترابهماعنيدافعانوسوف،والحاجةالهدففيببعض

منالرغموعلى.ممكنةقوةافصىالىسلاحكرفبقيالبعضبعضهمايساعدان

سفطتفدوالشهبرةالفدكلةالدولمنوالعديدأوروبامنشاسعةمساحاثأن

،النازيلحكمالبغيضةالوسائلكلوقبضةالجستابو،قبضةفينسقطركاأو

نالابد،النهايةحنىنستمرسوف.نفشلولانسنسلملاأنعلينايجبف!نه

عنندافعأنلابدالهيطات،وف!البحارفينقاثلأنلابدفرنسا،فينقاتل

علىنفاثلأنبجبال!ئ!واط!،علىنفاتلانيجبذلك،كلفنامهماجزيرتنا،

علىنفاتلأنيجب،الشوارعوفيالحقولفينقانلأنبجب،الانزالأراضي

لحظةولوفيهاعنفدلامالو،وهووحنىأبدأ،نسنسلمأنيجبلا،التلال

ف!ن،الجوعويعانياخضعقدمنهاكبيرجزءأوجزبرتناأن،واحدة

وسوف،البريطانيا،سطولمنومحروسةمسلحةالبحاروراءإمبراطوريتنا

الولايالت)يقصدالجدبدفالعالمللرد،الجبدالوفتيحينحنى،الكفاحفينسنمر

.+القدبمالعالملنجدةبهبسوفوقوتهسلطانهبكل(الأمريكيةالمتحدة

أجلمنبقنعوكأنيحاولونالذينايضأأولئك،أخرىناحيةومن

خطباءبكونونركاالجبدة،الأهدافتلكمثلليستأهدافاوأغراض
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وتحليلهاالحجةمفهوم:الثانيالفصل

هتلرامئالمنا،خيرالقرنفيالأوربيونوالطغاةايضأ.ومؤثرينمقنعين

ذلك.علىجبدةأمئلةبفدمونوسنالبنوفرانكووموسولعنى

ف!نهولذلك،برهانيةكلهاليستحججتقدمالتىالاقناعمحاولاتان

:مهامبئلاثةنفومأنلابداقناعبةعاولةلمحللحنى

لمحنلا.أمالحجةتقديمنمكاناذاماتمييزالجوهريةالأولىالخطوةت!ضمنا.

المنكلمكاناذامالمحددأنولمحاولننافشها،النىالفضبةلنحديدحاجةفي

لا.أمبالحججبقنعناأنيحاولالكانبأو

نتحولأننستطبعف!نناحجة،يفدمالمثكلمأوالكاثبانمننتثدعندما2.

نبرهنوحتى،أوضحبشكلعنهانعبرحتىالحجةبناءاعادةمهمةالى

الحجة.برهانوصورةخطواتكذلكبوضوح

بأن،الحجةثقييم-والنهائيةالثالثةالخطوةلناتقدمالواضحالبناءاعادة3.

تنفيذهاالسهلمنويكون-فيهاالسي!هووماالجيدهومانسال

ونبرلرها.

الطرقعنالحججنميمزكبفبةفيبالنفكير،الأولىبالخطوةنبدأسوف

للفصلالحجةنفييمونرجعما،بفعلالناسداقناعأراءتفدبمفيالأخرى

النالي.

وأصحبح(فيهنفكرمابأن)زعمراينعززاماف!نناحجةنقدمعندما

رأبنادعمتنويالنىالمزاعممنعددنقدملمحنالحالتبنكلنافي.بفعلننصحأننا

نوعفيدمجهمايمكنالحججمنالنوعيئهذينوايضاَ،ما.تذكيتنا"لشيءأو

منتعززانهاعلىبفعلتوصيالتيالحجةفينفكرانئستطيعلأنناواحد.

كذاالقارىأوالسامع!بفعلأنبنبغيإأوبفعلأنالىالهادفالنأئيرزعم

مننوعشراءعلىتحملكانهدفهامنحجةان،المثالسبيلعلىا.sو
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لنا!داالتفكير!واعد:لثانيالجزءا

نأعليكينبغي)أنهللرأيثعزيزأنهاعلىثفهمأنكلكنالأفطارحبوب

الإفطار(.حبوبمنالنوعهلىاثشتري

أسبابلتقديممحاولاتانهاعلىفهمهاككنالحججكلف!نلدلك

عميفةخلافيةفلسفبةتضيةهيالحقيقةطبيعةان.صحيحمازعمبأنللتفكير

عننظريوغيرعاديتصورمعنتعاملفنحنهنا.ننأملهالأنلمحناجلا

حينحقيقيماشخصزعمانفيهنقولالذيالتصورذلكوهو-الحقيقة

زعميفررماشخصأنلو،المثالسبيلعلىحفاَ-الأشباءئكرنكيفبقرر

الحدسيلتصورناوفقألذابارشى،منكثرلندنمنابعدموسكوبأنصحيح

كثرلندنعنأبعدموسكولأنففطحقيقيالزعمهذاف!نالحفبقة،نصورعن

يلي:كماهوالحقيقةعنالاجراثيتعريفناف!نلدلكباري!.من

الأثمباءتكونكيفبفررزعمهتمماأنتقرلانهوصحيحا،مازعمابأنتقولحتى

فعليأ.

،كئرلمحتاجفالحجة.حجةبشكللامفردراكطاوزعمايف!نوأبضاَ،

الجمهور،بهيقنعأنالحجةصاحبيأملالديالزعمئشملإنهازعم،من

الحجةبينالفرق.ولنوضيحالزعمذلكيدعمالأقلعلىواحدزعمالىاضافة

:أخرىكزاعمالمدعومةغبرالمزاعمأوا،راءتلكتأمل،والزعم

تمطر.سوفانها10

فعلهماكلمنكئرللبلدانضلتغييراتيجريسو!العمالحزبب.ان

اىفظ.الحزب

روحانبون.أناسانهمالأطوار،كريبوالفلاسفة.ج

ببئية.كارثةالعالميواجهد.
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وتحليلهاالحجةمفهوم:الثانيالفصل

لهذهالدعمبعضتعطيأنلمحاولالتاليةالأمثلةف!نالنقيضوعلى

لكنذلك،بعدنبحثهسوفأمرفهذامناسبادعمايقدمواكانواسواء.المزاعم

الأولى:والمجموعةالجموعةهدهنرىأنالمهممن

فيالجويةالأرصادنشرةسمعتلأنيذلكأعرفانيتمطر،سوفإنها10

.تصدقماوغالبأالرادبر

الحزبفعلهماكلمنكئرللبلدأفضلتغييراتيجريالعملحزبان2.

زاللاوالجنيهمرنفع،الرخاءومعدل،منخفضالبطالةفمعدلالهافظ،

جيد.بشكلنسيرالدولةأنعلىجوهريةعلاماتوهدهقوياَ.

عقرلهمدالمأ،كريبونأناسانهم،زمنيفيالفلاسفةمنالقليلقابلتلقدر.

غريبوالفلاسفة.الواقعبعالمفعلأمنصلبنليسوا،السحابلمحوموجهه

.روحانيونأناصالأطوار،

هذهفيالخبراءوهمبيئبة،كارثةيواجهالعالمبأنيتنبئونالمناخعلماء4

القضاكا.

الزعمذلكوهو،الأولالزعم.الحجةلجزئيخاصةمصطلحاتهناك

1النتيجةوهو،عليهيوافقونالآخرين!علانلمحاولالدي . conclusionما

المفدماتفهيالشبجة،فبولاسبابلنانفدمالقوهي،الداعمةالمزاعم

هنا)مقدمة(كلمةنستخدملمحن)حجة(،كلمةمعنفعلوكماأثس!3".3ء3

.عاديبشكلالكلمةفيهانسنخدمركاالنىالطرقكلنطابقلامفبدة،بطريفة

أحدلالكنفقط(،مقدمتك)هذهبقولهمرأيعنلتعبيرالناسيستجيبركا

حقيقةعلىالشكظلالليلقونذلكيفعلون)نهم؟اليقينوجهعلىيعرت

المستخدمةمقدمةكلمةإلبهتشيرالذيالمعنىليسوهذا.تثبدهالمرادالزعم

زعمأيببساطةهيالمقدمةف!نا،ساسهداوعلى.الحججولمحليلمناقشةفي
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الناثدلتفكيراعدقوا:لثانيالجزءا

مؤكداالزعمهذاكانازاعماالنظربصرف،الحجةننبجةدعمأجلمنيوضع

للحجة:نعربفأنقدمأنالآنوككننامؤكد.كيرأم

أنهاالمفزضمنمفدمات،والبافيننيجةمنهاواحدةالفضابامنمجموعةهيالحجة

النتبجة.ندعم

بالفضبة؟نعنيهالذيوما

عنالنعببروكلكن.خاصةمناصبةفينقربربةمحملةعنهثعبرواشعنويهيالفضبة

!ريانالحكومةنررت:خاصةمناسبةفيالمئالسبيلعلى.غتلفةبحملالقضبةنفس

سوتالحكومةأننقررلفد:الفضيةنفسعنثعبرأنككن.الأنهدافيعامأعثأ

.الشانهذافيعامأمحئأ!رى

عننعبرأنلابدالجملمنالمخنلفةالجموعاتلهذهالواحدةالننيجة

والذى،البلاغيجانبهاف!نخطاببأ،الجملةنستخدموعندما.الحجةنفس

انفعالهوبلعنه؟تعبرالتيالقويالهتوىمنجزءليس،الخطابيةقونهانسميه

علىلحملناأومابشيءليفنعناوششخدمبالفضيةيحبطمثيرانفعالتمثيلأو

نفسعنتعبرجملفينفكرعندماجبدبشكلالأمرهذاويتضحما.شيءفعل

عننعبركفردها(أطفالهاتربي)انهاالجملة.غتلفةخطاببةبفويلكنالفضبة

نأحينفيلكنوحبدة(.أم)انهانفولبأنخطابيةكحاشيةالقضيةنفس

العاطفيباسنخدامهاالثانبةف!ن،عائليةترتبباتوافعةعننعبرالأولىالجملة

بعواطفناتتلاعبلكنهابواثعة،فقطثعلمنالاركاالسياسيةأهميتهاوحدود

نجاهومشاعرنامعتفداثناعلىذلك)ويعثمدالنساؤلموضعبالشخصالمنعلقة

ا،بوة(.

لكنالقضايا،منعددأيولهاموضوعأيعننكونأنللحجةككن

نهائبة.واحدةننبجةلهاسنظل
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وتحليلهاالحجةمفهوم:الثانيالفصل

ش!:واحدةمفدمةلهاالحجةوه!.

.أختانلهأحمد.

وحيدا.طفلالبسأحمدف!ن،لذلك.

مثدمتان:لهاا!بةوه!.

القتل.مثلمثلهالانتحارعلىشخصمساعدةان.

خطأ.والقتل.

خطأ.الانتحارعلىماشخصمساعدةف!نلللك.

مفدمات:ثلاثلهاالححةوهلى.

بالبيئةخطيراضررايسببالسيارةاستخدام)ن.

البيئيالخطرمنيقللسوفالسياراتاستخدامتقليل.

بيثتناعلىلمحافظأنعلينايجب.

أتل.سباراثنسنخدمأنبجبلدلك.

أجلمنالمقدماتفيهتوضعخاصاشكلأتأخذالحججف!نترى،وكما

وتوضبحالأسلوبهذانكراروككننا.الأسفلفيالتحيجةوتظهرالبرهنةعملية

المقدمةبينفاصلأخطاَنرسموأنوهكذا،2مأ،مالمقدماتمنبعددالحجة

المقدماتبينالخط)ن(.العلامةلهانضعانككنوالتيوالننبجة،الأخيرة

4inferenceالاستدلالشريطيسمىوالنتيجة barتمييزهومنهوالغرض

هذاانالذلك(.مفاميقومأنهعلىالخطهذابقرأأنويجب.البرهنةخطوات

الحجةصياكةمنوالهدف.نموذجيةصورةيسمىالحجةصياكةفيالأسلوب

نأيساعدناالمنهجهذااستخدامإن.الوضوحمنالمزبدتحقيقهوالث!كلبهذا

الصورذاتالحججبينالمقارناتنعقدوأنبوضوحالحججخطواتنرى

-922-

http://www.al-maktabeh.com



الناثدالتفكيرعدقو:الثانيالجزء

عنالفعلبةالتسبجةنمييزف!نتقد!كها،تمكماالحججمعنتعاملعندما.المتشابهة

عنوالنتيجةالمقدماتتمييزوكذلك،الأخرىعنمقدمةكلوتمسِز،المقدمات

فيالحجةصياكة.الصعوبةغايةفيأمراَيكونقدبهم،المتصلةالعبارات

أثناءأنهلناوتضمنلها،دادراكيةممكنةصورةبأوضحكلدناالنموذجيةالصورة

بالضبط.الحجةهيمانفقدلانقييمها،ومحاولةالحجةمنافشة

النالي:المثالفيالموضحةالخطواتنتبعأنيجبللحجةصباكتكاعادةوفي

الت!يجةحدد.ا

المقدماتحدد2.

بنظامواكتبهاالمقدماتعدد3.

الاستدلالشربطأرسم40

)ن(.ادحرفامامهاواضعأالت!يجةكنب5.

النموذجية.بالصورةبليكمايبدوالسابقالمثالف!نولذلك

البيئة.بدمرالسياراتاسنخدامأ:م

البيئة.تدمبرمنيقللالسياراتاسنخدامتقليل2:م

البيئة.حمابةأجلمننستطيعكلانقومأنعلينايجب3:م

أقل.سياراتنشخدمأنيجب:ن

والمقدهاتالنمَالحتحديد

هوحجةعلىبحنويالملفوظأوالمكتوبالكلامكا-ناذاعماالسؤالان

وأالمكتوبالكلامهذاعبر-يحاولالكاتبأوالمنكلمكاناذاعماسؤال

المقدماتعرضخلالمنمابنتيجةجمهورها()اوجمهورهبقنعأن-المتلفظ

هذاينويماذا-المتكلمأوالكانبينويهعماسؤالهذاتدعمها.النى
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حثىعليهلمجيبأن!ككنلاوهذا-هنا؟الكلماتبه!هيفعلانالشخص

المكتوبالكلامهذافبهاقيلالتىالظروفوهي-السياقعنماشبئأنعرف

مقدماتهاف!نتطويرها،تمالحجةأنحددناأننالوحتىلكن.المتلفظأو

.وليستالنصاوللكلامالأخرىالعناصربيننناسبهابتمماكالبأونتيجتها

حجةنشكلالثىالمقدماتبينالتمييزمنثمكنناوسريعةصارمةفواعدهناك

المثلفظ.الكلامأوالمكتوبالنصفيأخرىبوظيفةتقومالنىالمقدماتوبين

المنكلمأوالمؤلفيفصدهمالمحدبدمسألةهيالحججلمحديدمسألة)ن

الكنابيتركماوغالبأ.بالممارسةهداويتمالمتلفظة،أوالمكنوبةبكلمانه

وأالمسنمعينأنبعتفدونلأنهمعددةغيرمقدماتهممنبعضوالمتحدثرن

نضيفانلابدالحججنأويلفيف!نهولدلك.المقدماثهدهسيعرفونالقارئين

لاالناسأنالىاضافة.الحجةهذهومحنوىبنبةنكملحنىالمقدماتبعض

تضيةكلتوضيحعليناف!نوللىلك،واضحةبلغةحججهمعندائمأيعبرون

)وسوفككلالحجةعنوواضحةكاملةنظروجهةلمحققأننستطيعأنتبل

الكناب(.هلىافيلاحقأاللغوبةالصعرباتمعتحعامل

النتيحةثحديد4.

ف!نهحجة،لتقدبمعاولةعلىبشتملالخطابأوالنصأنلمحددعندما

زلكومع.بدابةالنتبجةنعرفأنالحجةهلهبيانفيلنسنمرعلبناالأسهلمن

لمحديدوكدلكحجةتقدبمعاولةعلىتشنملالفقرةكانتاذامالمحديدف!ن

لمحددسوفالأحيانبعضوفي.مستقللمحوعلىدائمأيحدثلاالحجةنتيجة

وفيأصلأ.حجةعلىلمحتويلاأنهاتكتشففقرةفي!ثكأثناءالتيجة

انتباهكأثناءحجةعلىلمحتويالفقرةتلكأنتكتشفركا،أخرىمناسبات

حالأبةوعلىبعد.النتيجةنكتشفلمانكمعوالسياقالكتابة،سلوب

الحجة.لمحلبلفيمسثفلةخطواتأنهاعلىالعملباتهذهنعاملسوف
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الناثدالتفكيرقواعد:الثانيالجزء

الأولى:الوهلةمنواضحةتكونركلاالتاليةالأمثلةمنالنتائج

هتلرأنأعتقدفأنادائمأ،فاسدونوالسياسيونسياسيهتلر)نحيثأ.

فاسد.

الخطأفمنولذلكخطأ،هوالثعالبصيدأنأعنقدلأننيالصيدضدأناب.

أجلمنبريئةحيواناتقتليعنيالثعالبفقتل،للمتعةببساطةالقتل

المتعة.

هذهمنكلفيالنتائجلمحددأنتستطيعأنكمنتكدالاستمرار،وقبل

الأمثلة.

ومنها:الشالجلمحدبدعملبةمننسهلعدبدةنفاطهناك

نأحاولحجة،لتقديممحاولةعلىيحتوكطكلاماأوفقرةأنتقررعندماأ.

الففرة،عنهاندوراوالكلامعنهابدورالنىالأساسبةالنفطةهيمانرى

وستكونالبه،الوصولالمتكلمأوالمؤلفبحاولالديالهدفعنتساءل

الحجةبناءاعادةلمحاولوعندما.النتيجةهيالهدفأوالنقطةتلك

سوفبسيطةقضيةشكلعلىالأساسيةالنقطةتلكصياغةف!ن،للتحليل

ركاالمتكلمأوالكانبأنعقلكفيوضع.الحجةفهمعملبةعلبكيسهل

علىتستقرأن!كلكنكرمماولذلكغنلفة،بطرقولكنالنقطةنفسيضع

عنها.التعبيرفيواحدةطريقة

تحاولأنالممكنومن،نتيجةتكونأنككنموضوعأيفيقضيةأية.ب

العادية.المزاعمأدنىالىالنظريةالمزاعمأسمىمنزعم،أيعلىالبرهنة

وأدينياأوسياسياكانسواءالقضيةعنهتدورالذيالموضوعف!نولذلك

لبستذانهافيكلهاالرياضةعنأوالطقسعنأوعلمياأوأخلاقيا

ذلكأوالفقرةتلكلحجةنتيجةالقضيةثعتبركانتاذامالتحديدمرشدا1
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فينموذجيأعنهاالتعبيربتمأنيجبللحججوالمتيجةالمقدماتان.الكلام

مختلفة.بطرقعنهمالتعبيرككنالواتعيةالحياةفيلكن،تقريريةعبارات

والنتائجالمقدماتكتابةاعادةالىنحتاجركا،الحجج!ياغةاعادةوعن

،المثالسببلعلىعنها.المُعبرالمقدماتنوضيحسبيلفينقريريةكجمل

ليعبربسنخدمانككن؟(مثاليونالاشتراكيينكل)أليسالواضحالسؤال

.مثاليونالاشتراكيينكلأنمقدمةعن

عديدةنتائجلأجلالحججمنالعديدعلىيشتملأن!كلكنواحدنصج.

مسألةثمما،مسألةعلىنبرهنالأحيانبعضفي.متصلةلكنهامختلفة

ونتيجةثالثةمسألةلإثباتكمقدماتالننيجنينهانيننسنخدمثم،أخرى

نتعاملوسوفالممتدةبالحججثعرفالحججمنالسلسلةهذه.نهائية

لاحقاَ.مفصلبشكلمعهم

تعتبرالحجةتتضمنهاالغالبفيالكاتبأوالمتكلميضعهاكلماتهناكد.

:يقولماشخصاأنلوالمثالسبيلفعلى.الحجةمعرفةفيلنامهمامرشدا

منمثثداتكونفأنت(،دالواقعةنتبعهاب،جأ،الوثائعأنفرض)على

.ب،جا،المفترضةالوتائعتلكهيمقدماتهاالتيالحجةنتيجةهيدأن

مثل:النتيجةعلىندلعامةشلماتوهناك

....ف!نوهكذا

.....لذلك

....وبالتالي

ثم...ومن

.....علىذلكمنبستدلأنوككن
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الجملتتبعالكلماتتلكف!ن(الحالاتكلفيليسكان)دانالغالبوفي

الحجةعنالتعبيرفياخرىطريقةوهناك.الحجةمقدماتعنتعبرالتي

تفصلدلالبةكلمةمعواحدةجملةفيوالنتيجةالمقدماتئشملأنوهي

سباسبابورديلوماثيوكونحفبقة))نجملةفي،المثالسببلعلىبينها.

لهبورديلومسزبأنالقائلةالنتيجةان(.قويةشخصيةلهأنعلىتبرهن

الدلاليةبالكلمةسياسيانهتفولالتىالمقدمةعنمنفصلةقوبةشخصبة

هي:الوظيفةبنفسنفومالتيالأخرىوالكلمات)تبرهن(.

...بثضمن...

...يعني...

يؤكد......

......بوضح

نأقبلحجثهنتيجةيقررسوفالكاتباوالمتحدثف!نعام،وبشكل

هذهفيالتميجةبعدتمامأنوضعدلاليةكلماتوهناك.المقدماتبضع

انهحيثجدأمهمشخصأنهلابدبرون)جوردن،المثالسبيل.علىالحالة

مهمةشخصيةبرونمسترأنوهيالنتيجة)ن(،للدولةالماليةالخزانةرئيس

الدلالبةبالكلمةالدولةخزانةرئيس)نهتقولالثيالمفدمةعنمنفصلةجدأ

هي:الوظيفةبنفستقومالتىوالكلمات)حيث(.

...لأن...

....أنحقيفةبسبب....

هو....هذافيوالسبب....

....أنذلكعنويلزم....
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بالأمرلبسالعلاماتأوالدالةالكلماتهذهمعالتعاملانالحقيفةوفي

ماونأويللمحدبدلهاولاتبدبلأنهاعلىمعهاالنعاملبنبغيولاالبسبط

منالنافدالمفكرسيساعدونالحججأصحابكلليس.الحجةتثضمنه

نشتمللاالنيالجملةأنالحقبفةوفي.العلاماتتلكمثلاستخدامخلال

وأالنصفيالمتضمنةالحجةمنجزءأتعتبرلاانهايعنىلاعلامةعلى

ف!نالنتيجةعلىاستدلاليةعلاماتبهاأنيبدولافقرةأنولو.الكلام

فياستدلاليةعلامطثادراجعبرت!مالت!يجةنحديدلهاولةالبديلةالطربقة

ماترىأنحاولثم.نتيجةنكونلأنالمرشحةالجملمنمناسبةمواضع

نأأوالصعوبةبنفسيقرألازالالكلامكاناذاماأوالففرةكانتاذا

يزاللالكنهاستدلاليةعلاماتبهتوجدلاالتاليثغير.الكلامتدمعناه

للبرهنة:عاولة

فيأهملوابأنهماعزفوالقد.المحليالجلسمقاضاة!كلكنهادبناأنأعتقد

كاحلهاانكسرعندمابسببهوقعتالذيالمكسورالرصيفإصلاحعدم

تعويفىةلطلبكافسببوهذا

اعزفواالقدالثانيةالجملةبدايةفيالذلك(العلامةنضعأنحاولنالووهنا

.المقصودةللحجةال!يجةليستأنهاالواضحمنسيكونأهملوا....(أنهم

بأنهماعزفواالأنهمالثانيةوالجملةالأولىالجملةبين(الأنبوضع

سليمايظلالمعنىف!ن(؟واحدةجملةمعأليشكلراجمعهم)ثمأهملوا..(

فيتظهرنفبله-أنالمتكلممنايريدالذيالزعموهيالسّيجة-أنويظهر

النموذجيةبالصورةالحجةنصوغأنلمحاولحينوبالطبع.الكلامبداية

شريطبعدالنهايةفيالنتيجةوموضعالجملنظامبتغييرنقوم

صباكةفيف!نهلدلكمفدمتين،تشملالثانبةالجملةأن،ولاحظالاستدلال

كالنالي:الحجةنكتبالنموذجيةبالصورةالحجة
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لنامدالتفكيراقواعد:لثانيالجزءا

.بالاهمالالمحليالمجلساعزفلقد:أم

للطرفتعويضطلبأجلمنكافأساسهوبالاهمالالاعزاف2:م

المتضرر.

دبنا.المحليالجلسيعوضأنلابدن:

واالكاتبفيهايعبروالني،الصريحةالننائجمعفقطتعاملنالقدالآنحنى.ه

أيضاَهناكولكننقص.أوزادوواضحمباشربشكليريدهعماالمتكلم

وأالضمنبةالنتائجوهيعنها.معبرغيرالتمائجفيهانظلالمناسباتبعضى

فيهذاويحدث.بصراحةعنهايعبرلاكلامأونصمحتوىمنالمقترحة

الشيجةلجعلكافالسياقبأنالمنكلمأوالكانبيعتقدعندماالغالب

نأالحقيقةوفي.بالمتيجةيصرحأندونالكلامفييستمرولذلكواضحة

كماللاخرينبالنسبةواضحةدائمأتكونلاالنتيجةلأنسيئةفكرةهذه

فيالضمنيةالنتائجتتجنبأنوحاوللصاحبها.بالنسبةواضحةهي

النتيجةهيماالواضحمنليس،المثالسبيلفعلى.وكلامككتاباتك

يلي:فيما-موجودةكانتإن-المتضمنة

هذهالسنالابتفنواتعلىالمتاحةالاباحيةالصورمنالكثبرفناك

جرائمفيالاجتماعيبالسقوطوترنبط،بسهولةبهاالشبابويتأثرالأيام

الفحشاة.وشيوعوالاسنغلالالاكتصاب

لمقدماتاثصيد.2

كلاوبعضاكتشافايضاَتشتملالحجةنتيجةلتحديدمحاولتكإن

وتحديدكلياَ.منفصلةليستالتحديدمراحللأن،الحجةتلكفيالمقدمات

لحملناالمتحدثأوالمفكريقدمهاالتيالأسبابعنعثهوحجةمقدمات

تحدبدف!نالتميجة،تحدبدمحاولةومثل.صحيحةالحجةننيجةبأنالاعتقادعلى

6!501!هـ
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وتحليلهاالحجةمفهوم:الثانيالفصل

،المتحدثاوالكاتبيقولهلماالدنبقةالقراءةعلىالغالبفييعنمدالمفدمات

:المساعدةالارشاداتبعضاليكايضأولكن

ما؟النتيجةالىأدتالتىالمتحدثأوالكانبأسبابهيمانفسكاسأل10

صحيحة؟الت!يجةأنلاثباتالمنحدثأوالكاتببفدمهالذيالدليلهو

الحجةمقدماثهيتكونالأمشلةهذهعلىنجببأنهانجدالنىالقضايا

المفصودة.

ولاكان،مهماموضوعأيعنتكونأنككنالنتائجمثلالمفدماتان.ب

قضية.تظلذلكمعفهيعليهانحتلفأومتفقالقضيةكانتاذامايهم

داخلالحججتواريسوفالكلاموالكتابةمنالواقعيةجالنمامعظمان.ج

اللغةهذهمنبعضأنبالرغمنفسها،الحجةمنكجزءئقصدلمأخرىلغة

-shamالزائفبالبرهاننسمبهفيمايسنخدمأنيككن reasoning.وأيضأ

تأمل.المقدماتتحديدمحاولةعندللففرةكليةبنيةتكوينعلىتساعدف!نها

يلي:ما

العالي.النعليمسياسةف!النظراعادةعليهاالحكومةأنبالفعل!عنقد

نقردهفارغكلاممنكثرليستوسباستهممعقد،موضوعهوفالنعليم

الغاليبلباسهمنراهمماغالباَورفاقهبلير،العامالرأياستطلاعات

همكانوالوكماويتصرفون،لحفلاتهمالبوبلمجومويدعون،الأنيق

حقأ.لأنفسهمليسوقواهداكلبوب،لمجومأنفسهم

الوزراءرئيسلباسعلىالتعليقفيالمحرفالمتحدثف!نالمئالهذافي

الاتهامبحانبجوهرياَنقدأيقدمأنفيوفشل،للحفلاتالمدعوونوقائمة

مامعظمان.العامالرأياستطلاعاتتقودهاخواءحكومةبانهاالغامض

مبهم.أوكامضلمحوعلىبالقضيةيتصلهناقيل
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لناقدالتفكيراعد!وا4لثانياالجزء

الغالبفيتستخدمالتىالكلماتبعضهناك،النتيجةمعيحدثماومثلد.

الكلماتهذهبعضعلىتعرفناوفد.المقدماتعلىللدلالةدائمأ()وليس

منأوالمفدماتالىالمثيجةمنالمنكلماوالكانبحركةلمحددلأنهابالفعل

هناك،....الخ(.يستلزموهذا،ن،،بسبب)حيث،المتيجةالىالمقدمات

الممكنمن.مفدماتأومفدمةتفررالتيالجملنقدمأخرىوجملكلمات

:الكلماتهذهكثلالتاليةالمقدمةيبدأثمالنتيجةمتكلماوكاتبيقررأن

هو...وسبي

...أنذلكعلىودليلي

...لأنكذلكوهدا

:المثالسبيلعلى

فاعةفيبالشمعدانموسثاردالكولونيلفتلتوابتالسيدة)نلكأقول

السيدةرأتالكولونبلمفثللبلةفيبأنهالزعمهدافيوسبي.الرتص

بنفسالكولونبلنضربالرنصفاعةفيوايتالسيدةسكارليث

الكولونيللدماءأثاروكدلكعليهبصمائهاوُجدتالديالشمعدان

موسنارد.

منكلاتشملجملةبدايةفينأتيقدالمقدمةعلىدالةكلماتوهناك

والت!بجة.المفدمة

:المثالسبيلفعلى

نأنا،الضرائبمنكبيربتخفيفجزءوعدواأنهمحقيقةأساسعلى

القادمة.بالانتخاباتيفوزسوفالهافظالحزبأنأتوقع

دالةعلاماتبشمللاركاالكلامأوالنصف!نالتمائج،معكماوأيضأ،.ه

مثلفيالمفدماتلتحديدوسيلةافضلهوالسياقويكون.المفدمةعلى
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وتحليلهاالحجةمفهوم:الثانيالفصل

للقضابامقدمةعلىدالةروابطوضعمحاولةيساعدناوركا.الحالاتهذه

دقة.كثرأصبحالملفوظأوالمكتوبالكلامكانانلنرى

بعبرونلاالغالبفيالناسلأنأصعببشكلالحججلمحددالعادبةاللغةو.

علىالافناعمحاولاتمنالعديدترتكزلذلك.صراحةمفدماتهمعن

ضمنبة.مقدمات

الوسيطةالنتالح

الحجةونتيجة.تاليةحجةفيمقدمةثكونأنكلكنهاماحجةنتيجة)ن

بسيط:توضيحيمثالوهكذا...أخرىمالحجةمقدمةتكونأنككنالتالية

نأوحيثحيوانفيدون!نلذلك،حيواناتالكلابكل.كلبفيدو

الدمذواتمنفيدوأنيتبعههداف!نالحار،الدمذواتمنهيالحيواناتكل

الحار.

كمقدمةأستخدمت-حبوانفيدوان-الحجةهدهفيالوسبطةالتميجة

فينتوسعوسوفالحار.الدمذواتمنفيدوأنننيجتهاوالنىأبعد،لحجة

مثل:المنوالهلاعلىامثلة

كلب.نيدو:أم

.حيواناتالكلابكل2:م

.حيرانفبدوأ:ن

الحار.الدمذواتمنالحبواناتكل3:م

الحار.الدمذواتمنفيدو2:ن

وصلناالقالأخيرةالمتيجةف!ن،الحالاتهذهمثلفيأنهالطبيعيومن

المبرهنبحاولالتيالقضيةهيتكونالمفدمات(منالأكبرالعدد)عبراليها
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لناقداالتفكيرقواعد:الثانيالجزء

نتيجةببساطةهذهنسميلمحنولذلك.النهائيالهدفإنهاعليها،التثبد

ف!نناالطويلالطريقذلكفيكمراحلكانت،اخرىنتائجأيةانحين،فيالحجة

وسيطة.نتائجنسميها

الحالةفي.ممتدةحجةفيخاصجزءعلىللحظةنركزأننريدأحيانأ

الثاني.بالجزءوركاالحجةمنالأولبالجزءئهتمركا،المثالسببلعلىالسابقة

منالحجةعنأوأ(.)نإلى2!)موأ()ممنالحجةعنأحياناَننحدثسوف

وا!)ممنالاستدلالعننتحدثألطأيضأوككننا12،)نالى3()موا()ن

2(.)نالىللوصول3()مو()نامنلاستدلالوا(،أ)نالى2()م

اللفويةالظواهر

عاولةعلىينطويالملفوظأوالمكتوبالكلاماننقررعندمارأينا،كما

كبيرموضوعهوالحجةصياغةاعادةمنالباقيف!نحجة،خلالمنإقناع

مانكتشفأنهناولمحاولفعلأ.ممكنهومابقدرالنصأوالكلاملتأويل

وأيفعلوبالناليفهمهالمسنمعأوالقارىمنالمتكلمأوالكانبأرادالذي

المهمةهذهمن!علركاالعادبةاللغةفيالظواهر)ن.يقرأهاويسمعهكايعتقد

منبكونوبالتاليمعانييقصدونالكتابأوالمتكلمينلأنصعوبةكثر

ف!نلذلك.عباراتهمعنهاتعبرأنالمفزضمنالتىالقضاياتحدبدالصعب

للغة!ككنالتيبالطرقوعيعلىيكونواأنينبغيالطموحينالنقديينالمفكرين

نثيرقدالتيالجملعندبتوقفواأنوينبغيالمتكلممعانيففيأنفيها

هذهإدراكعلىقادرتكونلأنتهدفأنيجبالمرحلةهذهوعند.إشكاليات

لتؤديتستخدمانيككنالتيالقضاياأيلهم،مقبولةتأويلاتتقدموأنالجملة

المعنى.
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وتحليلهاالحجةمفهوم:الثانيالفصل

لتباسلاا10

المفثرض،أيالسياقفيتأويلهاطرقلتعددحينملتبسةالجملةتكون

،السياقهذافيالجملةعنتعبران!كلكنقضيةمنكثرهناكتكونعندما

:الالتباسمننوعينوهناك

الاصطلاحيالالتباس-المعجميالالنباس10

معنىمنكثرهناكيكونعندماالمفردةوالجملللكلماتخاصيةوهو

التعبيرنفسعليهابنطبقالتيالأشياءمجموعةأوفئةوتسمى،الجملةأوللكلمة

تحدبدعلىبساعدناالكلمةامتدادفيوالتفكبر(،الكلمة)امتدادباللغوي

يشمل)طالب(كلمةامتدادف!نولذلك،الكلمةهذهنطاقفيتقعالتىالأشياء

وأمختلفينامتدادينلهاالتيهيالملتبسةالجملأو.والكلماتالطلابجميع

الملنبسةوالكلماتالأشياء.منكنرأومختلفتبنفحمينتشملالنيأيكثر،

ممكن.تأويلمنكثرللجملةنجعل!بث،الجملالىالالتباسهذاتنقل

:الالتباسلهدامعنىلمحملالتاليالمثالفيمثلأ)عن(كلمة

تعنى:تد(..العينعنيبحث)إنه

ماء.بئرعنيبحثأنه.

الحسد(.فيمعتقداَكانوالفشلهسببعنيبحثأنه.

(.مخابراتضابطكانالوالجاسوسعنيبحثأنه.

مثلاُ(.مبعثرةحروف)بينالعينحرفعنيبحثانه.

المعجمي.اللبسعنتعبرالتيهيوحدهاالأسماءليستأنهلاحظ

بهاخبركماهوتعرفهماوكلمرة،لأولماشخصاتقابلسوفأنكافزض

حادةامرأةإنها-صعبةامرأةانها:يعنيفدوهذا(قويةامرأة)إنهاصديق
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لنامدالتفكيراعدقوا:لثانيالجزءا

يزثرسوتتتبناهسوتنأويلواي.قويجسديبنبانلهاامراةانها-الطباع

نركزأنلابد،ملتبسةجملتأويلعند.المرأةثلكعنتوقعاتكعلىهامأتأثيرأ

منأيعلىلمحكموبالناليالكلماتهدهفيهتبلتأوكنبتالديالسياقعلى

النيالالمجليزبةاللغةفيالجملةالمثالسببلعلى.صحيحةنكونالتأويلاتهذه

Avisitor)تقول to the zoo was attacked by thepenguins)
(.البطريقطيورهاجمتهالحيوانحديقةزوار)أحدأنوتعني

فيممكنانمعنيانلهالا"(الجرحرفلأنمعجميأملثبسةالجملةهذه

التاليتين:القضيتينأحدعنالجملةتعبرأنو!ككن.السياق

الزائر.هاجمثالبطريقطبورأن.

البطربق.طبورحظبرةبحانبهوجمالزالرأن.

و!انب،متوحشبطربقيوجدلابأنهمعرفتناظلفيف!نهولذلك

فمن،الحديقةروادتحاهالبطريقطبورجانبمنالحسنالسلوكعنمعلوماتنا

الثانية.القضيةعنهتعبرالذيهوالصحيحالتأويليكوناناحتمالأالأكئر

عندماملنبسةنبدولكنها،ملتبسةكيرجدأفيلةكلماتهناكالواقعفي

علىلأنهوهلاكتابتها.عنديتلاشىلتباسJl%A'-1أنالرغمعلىنسمعها،

النطق.نفسلهاانالاغتلفبشكلتكتبالكلماته!هأنمنالرغم

الديالسؤالسماععندفمثلاالا!ليزية،اللغةفيكثيرةذلكعلىوالأمثلة

Are؟)بفول you a mussel (muscle)man)مذاقعنسؤالايعنىأنممكن

نرىوعندما،الجسمانيةبنينهعنسوالابعنيأوالبحربةللمثولاتشخص

المعنى.نحصوصمحتملشكلأييزولمكتوباالسؤال

المعانيلأنالفهمفينسببأسهلةهيالآنحتىأوردناهاالتىالأمثلة

هناكوأيضأ،جدأ.غتلفةمعانيهيو)القوية()العين(مثللكلماتالبديلة
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وتحليلهاالحجةمفهوم:الثانيالفصل

بدبلةمعانللكلمةتكونعندمامعجميالنباسفيهايحدثانالممكنمنأمثلة

فيونكونالنأويلفيهايصعبال!الحالاتمثل.ببعضبعضهاجدأقرببة

حتىالعبارةفيهكنبتاوقيلتالذيالسياقعلىكبربشكلنركزلأنحاجة

وأالمتكلمجانبمنالمقصودالتأويلهويكونلأنأفربالنأويلاتأينعرف

الكاتب.

حلعلىمقدرةلهمالنساءمن)قلبل:يقولشخمماأنافثرض

يقصدركاالكاتبأوالمتحدثإن(.الرجالمنكثرالمعفدةالرياضيةالمسائل

المسائلحلعلىنطريةقدرةأوطبيعبةمقدرةلهمالرجالأنبقولأن

نفسأنلوأنهنفولأنالمعنىنفسوهوالنساء.منأفضلالمعقدةالرياضبة

،الظروفنفسلمحتمعقدةرياضبةمسائلبحلونكانواوالرجالالنساءعدد

تثيدالتثيدهذايكونوسوفالنساء.منأفضلالمسائلسيحلونالرجالف!ن

فيللنجاحبيولوجيشرطهوالنوعأنعلىالبرهنةتتململوجنسيأمتعصب

الزعمفصدركاالكاتبأوالمتكلمف!ن،اخرىناحبةومن.الرياضباتعلم

فييعملونالرجالعنأقلنساءهناكبأن،الواقعيةالحياةعليهتبرهنالذي

تعصبأنهعلىيؤوللاهداولكن،صحيحوهذا.البحتةالرياضياتمجال

وبالفعل،بسهولةعلبهاالحصول!ككنبالموضوعالخاصةوالإحصائيات،جنسي

التيالاجتماعبةالعواملضدكدلبلالجنسيالنعصبمعارضوبهايستشهدركا

النساء.علىوكنعونهاالرباضياتمجالفيالتخصصعلىالرجالتشجع

إلىنشيرانككنالمفدرة)مقدرة(.كلمةالىيعودهناوالالتباس

بهايولدالتىالإمكانية-ماشيءلفعلماشخصلدىالطبيعيةالامكانية

شيءفعلفيفعليةامكانيةتحقيققبلتدريبالىتحتاجركاوالتىالشخص!،

الفدرةوهيء،الشيفعلفيمباشرةفعلبةتدرةالىنشبرأنكلكنأنهاأوما-

الغالب،وفي.الممارسةأوبالتدريبجزئيأأوكليأالشخصيحققهاركاالتى
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لناقدالتفكيرامواعد:الثانىلجزءا

ف!ننرىوكما.الكاتباوالمتكلمبقصدهمعنىايالواضحمنليس

وعلى)العين(.مثالفيكمامنفصلينليسوا)مقدرة(كلمةتأويلفيالطريقتين

جوهريأمريعدالمنحدثأوالمثكلمبأمللماالصحيحالتأويلذلك،منالركم

.المتحدثأوالمتكلميقدمهمايقيمأويجيبانمالشخصكلكنكيفتحديدفي

النحويالالنباسب.

ثفهملأنالجملةفيالكلماتترنيببؤديعندماالالتباسهذاويحدث

حيثالالتباسمنالأمثلةبهذهألفةكئرأنكالهتملومن.معنىمنبثئر

السخرية.منهاالمقصودالأخباروعناوينالنكاتبهاتزخر

الهكمةساحةفيالخطرةبالقبادةجونزمدام)اعزفتالمثالسبيلعلى

التاليتين:القضيتينمنايعنتعبرأنالجملةلهذه!كلكن(بالأمسليدزفي

.الخطرةبالقيادةجونزمداماعزفتبا،مسليدزمحكمةساحةفي.

ليدز.محكمةساحةداخلنحطورةفادتأنهاجونزمداماعزفتبالأمس.

ككنالنحولقواعدوفقألأنهااللغري()بالزكيبلمحويأملتبسةفالجملة

ف!نهتمامأ،مستبعدالثانيالتأويللأنلكن.القضيتينكليعنلتعبرتستخدمأن

.الالتباسالىيؤدينفسهاللجملةالفعليالاستخدامبكونأنالمستبعدمن

الحالة:هذهتأمللكن

للعبلاسكتلندارحلةلهألغيتبوشالأمريكيةالمتحدةالولابات)رئيس

(.الجولف

ألغبتالنىالرحلةفهل.الجملةهذهفيالالتباستخمينبسهولةككننا

لبلعباسكتلنداإلىرحلتهألغىبوشأنأم،الجولفللعبكانتلاسكتلندا

نعيدأندائمأعليناالصوابالىالأفربالنأويلهومانقرروحتى.الجولف
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وتحليلهاالحجةمفهوم:الثانيالفصل

نأ!ككنناالمثالشيلوعلى.الالتباسعناصرنشبعدحنىالملتبسةالجملكتابة

كالتالي:السابقةالجملةنكتب

(.ألغيتقداسكنلنداالىرحلنهن!ن،الجولفالأمريكيالرئيسيلعب)حنى

نقضيحتىجذريأالجملةتغييرعليناهدهمثلحالاتفيانهولاحظ

المقصود.المعنىولمحفقالالتباسعناصرعلى

أخر:مثالتأمل

غدأ(.ثقطعسوفالكهرباءأنالحكومةنعلن)سوف

انفطاعسينمومتى،الاعلانهدايتمسوفمنى.عنالنباسأالجملةتترك

الكهرباء:

سيكونالإعلانأن)أيثقطعسوفالكهرباءأنالحكومةتعلنسوفكدأ.

غداَ(

الإعلانأن)أيالكهرباءقطعيثمسوفغدأأنهالحكومةنعلنسوف.

غدأ(.سيتمالكهرباءوقطعالآنسيكون

بعضوفي،المعجميالالتباسمنصعوبةكثرالنحويوالالتباس

للعبارةالممكنةالنأويلاتوأبضأ،.السياقاساسعلىالتأوبليتمالأحبان

المعنى.فيكبيراليسبينهمالاختلافأنيبدوولذلكبعضمنجدأقريبين

.الأخرىالبدائلفيالتفكيردونمقصودامعيناتأويلاأننفترضماوغالبأ

كبيرةأهميةلهاتكونأنككنالاختلافاتهذهمثلانالحقيقةفيولكن

بالفعل.

:يقولماشخصاأنافترض

."شوارعنافييعيشونالذينالمشردينموضوعمعنتسامحلاانيخب
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الناثدالتفكيرعدقو:الثانيالجزء

المشردينأولئكمعننسامحلاأنينبغيأنهالىبذهبأنهيقالأن!كلكن

الذيالشارعفييظهرواأنينبغيلاالناسهؤلاءأنبرىأنهأو،أنفسهم

ناينبغيأنههيالمقصودةالقضيةتكونان!ككن،أخرىناحيةومن.فيهيقطن

ه!هاناي،.الشوارعفييعيشونمشرديناناساَهناكأنواقعةمعنتساهللا

فبهيعيشالذكطللمجتمعنقديةنظروجهةتكونأن!ككنالنظرمنالوجهة

الناسلهؤلاءنقدأوليسالشوارعفييعبشواأنعلىالجبرينالناسهؤلاءمثل

أنفسهم.

الفموض2.

الالنباس،نفسههولبسلكنه،والجملللكلماتكيفيةهوالغموض

المتحدةالولاياترئيسقالعندما،المثالس!حل.علىلهخطأالغالبفيلكنه

...(المراةبهذهجنسيةعلاقاتأيةليثكنالم:كلنتونبيلالسابقالأمريكية

وراءلكن(،جنسية)علاقاتجملةالتباسوراءيختفي)كمدان(يكنلمف!نه

عندماملتبسةتكونالكلمةف!ن،المعجميالالتباسفيرأيناغموضها.وكما

ناحيةمنولكن.منفصلانكثرأوامتدادانأيمختلفمعنىمنكثرلهايكون

التعبيرأوالكلمةمعنىلمعناها.خاصيةحقأهوالكلمةغموضف!ن،أخرى

الكلمةن!نلذلك.الكلمةعنهنعبرمابؤكدلااوبحددلاأنهلوغامضابكون

إليها(.أشرناالتىعينكلمة)مثلغامضةتكوناندونملتبسةتكونان!ككن

يشكلالذي)ما(جنسية)علاقاتمثلملتبسةتكرنأندونغامضةتكونأو

؟(.الجنسيةالعلاقاتبالضبط

المعنىبزكونف!نهممواقفهمبضعفوعيعلىالبعضأنلوأحيانأ،

وأالاستحسانمنقويةمشاعروليثيرواالضعفهذاعلىيغطيحتىكامضا

فيالمستخدمةالكلماتمنالعديد.مستمعيهمأوقارئيهمفيالاستهجان

مثلأمثلة.وهناككامضلمحوعلىتسنخدمخطابيةقوةلهاوالتيالعامالخطاب
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وثحليلهاالحجةمفهوم:الثانيالضصل

جدأالصعبمنو)الجنسانية(.و)النعصب(و)اضطهاد(والببرالي()الحقوق(

منهمننوقعأنالوانعيغيرومنالكلماتهذهمنلأيأمحددأمعنأندركأن

والمعتقداتالموضوعاتمنمجموعةلتشملامندادانهمتثسع.اذالمعنىه!امثل

عددة.بطربفةبالضرورةنظهرلاالقوالأفعال

وتشمل:متنوعةسماتالكلمةهلىهتنضمن.المثالسبيلعلىالببرالي(خذ

.المفتوحبالجتمعالاكلان10

والاختيار.والتجمعاللغة!ربةالا!كان.ب

بالمخدراتيتعلق)مانحفيفهابنبفيالالزامبةالقوانينبعضبأنالاكان.ج

(.المثالسببلعلى

المواطنين.حياةفيممكنهومابأقلتتدخلأنبجبالدولةبأنالإكلاند.

.المتحررةالافنصاديةبالسياساتالاكان00

الليبرالي.الد!كقراطيالحزبيدعمو.

منشدد.غيرز.

البساركط.الجناحإلىسباسبأ!كبل.ح

متساهل..ط

الجرت.معالنعاملنيلبني.

بنمنعالمعتفدات،أوهذهبكليؤمنولاليبرالياالشخصيكونأنكلكن

الصفاتهذهمنالكئيرحتىأوبعضشخصيحوزوركا.الخصالهذهبكل

ننحدثالذيبالغموضتزخركاملةفقرةدالبكليبراليأ.يكونلاذلكومع

عنه:
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لناقدالتفكيراقواعد:الثانيلجزءا

للعملللجدلالمثيرالمشروعفييعملونالذينالباحثينف!نشكبدون

هذهكثلمشروعيسبقهلممشروعفيمنخرطونالانسانيةالجبناتخريطةعلى

ماان؟ورحمةمقبولبتواضعهناكيغامرونهل.الروحيةوالأهميةالخطورة

لتعامللأنها،ممكنةالذريةالقنبلةجعلتالتيبالبحوثحتىيقارنلايفعلونه

،الحياةفييفكرونفرانكشتاينالدكتورمثلانهم.عليهلمحنماماهيةمعمباشرة

قبل.منعالملهاالارتحالعلىيجرؤلمومخيفةمجهولةمناطقالىيرئحلونإنهم

ظلانلهيسبقلم،العقولموطنأنهعلىالحقكوجودناللحياةالسربةالينابيع

والتيالبارعةأيضألكنهاالعمياءالطبيعيةبالعملياتسواءومتخفياخرس،

للعلمالبراقةالمظاهركلافالاكلانفيالاستمراريةببعضأوفهمهايتعذر

نفسه.اللّهوهوالطبيعةلخالقالحقةباليدمحجوبةوالتكنولوجيا،

منالجرعةهذهكلافالفقرةهذهكاتبيقولهأنيحاولالذيما

منصوحغيرأوخطيراماشيئأهناكأنبعتفدأنهالواضحمن؟المفرطةالحماسة

هذاتوضيحفيبعديشرعلملكنه.البشريالجينخريطةمشروعحولبه

يهتمبأنهالذريةالقنبلةمجالفيالبحثعنالمجالهذافيالبحثويتميزالخطر.

استخدامنحلافالخاصالخطرهدالماذاعنشيئأبقللملكنه،بالحياة

مثل)سري(،)متطرف(،)خطير(،)روحي(،جدأغامضةمصطلحات

لأسبابحاجةفيئكون،مثلهالكثيىومعهذا،مثلسياق.وفي)أهمبة(،0..الخ

خطير.المشروعبأننقوللأن-الفوائدعنالطبيةالتثيداتنحلاف-دقيقة

النفنياتنحصوصوذلكغموضاَ،كثرنكونأنللكلماتوككن

لهاكلماتالىليشير)غامض(مصطلحاللغةنلاسفةيستخدمالأكثر.الفلسفية

ذلكعلىالواضحةالأمثلةعدد.ومنامتدادلهاليسلكن،واضحمعنى

يوجدلاالمثالسبيلفعلى)برتقالي(:كلمةمثلالألوانعنتعبرالتيالكلمات

الصفراء.والأشياءالبرنقاليةالأشباءبينمحددنمييز
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وتحليلهاالحجةمفهوم4الثانيالفصل

سببل.علىالنوجهاتهذهمثلطريقعنبدفةالأشباءلفارنأنويكلكن

سرعةأوطولااوكسلاأوسمنةأوصلعأكثريكونأن)س(د!ككنالمثال

واسميناأوأصلعا)ص(كاناذاماالهددمنبكنلمو)نحتى)ص(من

الأسماء.معمشابهةحالاتتحدثأنو!ككنلا.امسريعاأوطويلااوكسولا

نعتقد.مماكثرجداَعديدةحالاتفييتحققالغموضأنالحقيقةوفي

اليومية،حياتنافيالغموضهذامنجدأكئيرةانواعمعننعاملولمحن

حتىلكن.العاديةاللغةفيدقيقكيربشكلالظاهرةهذهتأويلعلىوتعودنا

وعدكرئيسكأنمثلأافنرضنهم.سوءتسببأن!ككنهاالبسيطةالحالات

الزيادةتلكعلىتحصلوعندما.العامهذاالأجرفيزيادةعلىستحصلبأنك

ف!نذلكمننتذمروعندما،الساعةفيقروشعشرةهيالزبادةأننكنشف

زيادةهيوبالناليالماضيالعامفيالزيادةمنكبرالزبادةهذهبأنبردرئيسك

الماضية.السنةمعبالمقارنةكبيرة

والثانويةالأوليةالدلالة3.

مهمامصدرا!كثلالكلماتلبعضالثانريالمعنىأوالدلالةثراءان

لها-غي،شركةأخلاتي،فيل،صفة؟كلأوعادياسمكل.للغموض

)الموز(كلمجموعة.المصطلحامتدادعليها؟تنطبقالتيالأشياءمنمجموعة

لكلمةامنداداتشكلالمربعةالأشباءكلمجموعة)الموز(،كلمةامتدادنشكل

بعضيناسبانه(لو)وفقطأنهلوالكلمةضمن/امتداديقعماثيء)مربع(.

)ذكرهو)خروف(اسمقاعدة،المثالسببلعلى.بالكلمةنرتبطالتيالقواعد

تكرنسوفلأنه.للمصطلحا،ولبةبالدلالةالقاعدةهدهوتسمى(.الخراف

وفقأوالتيو)خروف(،)ذكر(بكونانالحالةهذهوفي،السماتمنمجموعة

أولية*دلالةهوماكل)خروف(.هوعليهتنطبقشيءأيسيكونبالتعريفلها
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الناقدلتفكيراقواعد:لثانياالجزء

مفهوم.المصطلحهذاعلبهايطلقالتىالأشياءكلعلىبنطبقأنيجبلمصطلح

تنافض.أومنطقيأ،مستحبلمصطلحهو(الأنثى)الخروف

نفترض،ننميللمحن(،الخروف)ذكرعنماشيءلخبرعندماوابضأ،

صوفلهأنهر:الأوليةالدلالةفييُتضمنلمال!يءالضيعنأخرىأشياء

تعرفأنكلو...لذلكالعشبويثلالحقولفيأوالجبالفيوششترونوله

هذهلهأنتفترضأنالمقبولمنسيكونف!نه)خروف(هوماشيئأأن

الدلالةبسندعي)خروف(مصطلحأنالأبعدوالسمات.الاضافيةالصفات

بشكلالسماتهذهوتعرضالمصطلحلمحتنفعالتيالأشياءوهيالثانرية،

لمحتيقعشيئأهناكأنافزاضفيمنطقيتناتضهناكيوجدلالكنعام،

،المثالسبيلعلى،الثانويةالدلالةتحتالمتضمنةالصفةيفتقرلكنالمصطلح

نهTعلىيحسبركاماشبئأأنافثراضفيمنطقيتنافضهناكليس

بعفيفزضذلكومع-الأوليةالدلالةمتطلباتفبهتتحققلأنه)خروف(-

الخروفهدا!كونأنمنطقبأالمستحيلمن.ليسالصفاتهذهكلحثىأو

علىبتغ!ىوانهحظيرةفييعبشأنهاوقرونبدونأوصوفبدون

البطاطس.

والنانو!ية؟ا،ولبأlivaينبالنمي!زالنفدونالمفكردنكلنملماذا

لموصوعمعالجنناعندعلبهبرهناماهوالخصوصبه!االمباشرةالصلة

لأنهالببرالي(،مثللكلمةعددامعنىنؤصس!أنجدأالصعبمن.الغموض

أخرىناحبةومنلها،نرس!لأنجداَ!عبةالأولبةدلالتهاف!نناحبة،من

قبلمنالمعطاةالفالمةالىأخرىمرةأنظرجدأ.وواسعةكنيةالثانوبةدلالانها

منجزءمنهاأبةنفولانالصعبمنالببرالي(:كلمةفيالمتضمنةللصفات

الثانوبة.دلالنهامنجزءهووما،الأوليةدلالانها
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وتحليلهاالحجةمفهوم:الثانيالفصل

للعديدالثانوبةالدلالةأنوهوالنمببزبهذانهنملأنأخرسببهناك

من)أنثوي(اسمفينأمل.الخطابيةقونهاالكلماتلهذهنعطيالكلماتمن

نأيككنالتيالثانويةبالدلالاتمليئةوهيالأولبةدلالتهلمحديدجدأالصعب

والبكمعارضبها.أوالنسويةعنالمدافعينجانبمنكانتسواءنستخدم

النسويةمصطلحفينتونرأنلابدأنهاالنقادطلابنارأىالتىالسماتبعض

عليهم:المصطلحعرضعند

الرجل.كراهبةا.

لمقانل..ب

.السحاق.ج

.الاخلاص0د

النسائية.الملابس50

.اليساريالحزبو.

حلبق.غيرز.

للأجهاض.مؤبد.ح

نوكط..ط

.للمرأةمؤيد.ي

سياسي..ك

النطابيةا!أسللة4.

قضيةنؤكدمباشركيربشكللكنالسؤالشكلتأخذالخطابيةا،سئلة

،سؤالطرحأجلمنفعلأتسثخدملاأنهاأي،البلاكية(العبارةتفعل)كما

الكتاببستخدمماوكالبأ.مباشرةغبىبطريفةولكننفطةعلىلتؤكدلكن
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لناقدالتفكيراعدقوا:لثانيالجزءا

لبستوبالتالي،واضحةأنهايفترضوننقطةعلىبركزونعندماخطابيةأسئلة

تكونركاالحالاتمنالعديدفيوأيضأ.السؤالعلىللأجابةحاجةهناك

منتشوشالخطابيةالأسئلةكليأ.عليهامتفقوغيرواضحةكبرذانهاالنقطة

تأويلالصعبمنلمجعللأنهاالمتحدثأوالمتكلمجانبمنالمقصودةالمعاني

فيشائعةالخطابيةوالأسئلة.مقترحمازعميؤكدالكانبأوالمتكلمكاناذاام

تحاولوحتى.معينلناشرالقراءخطاباتوفيالصحففيالجدليةالمقالات

نعبدأنحاولنحلبله،بصددتكونكلامأونصفيالخطابيةا،سئلةفهم

قدماشخصاأنلو،المثالسبيلعلى.تقربريةعبارةأنهعلىالسؤالصياغة

كنب:

معي؟نحتلفأنكلجردفقطثحدبدهابتمأنالكلمةلحريةالصوابمنهل

بنمأنبنبنيلاحريتهانقضي!يزكدأنفيالسؤالهذاسائليأملركا

نأالسؤالهداسائلويفزضسؤالا.يسأللابالفعلهووبالناليتفيمدها،

الىنصلوحتىلا(.)بالتثيدالىبشكلMهيللقارىالطبيعبةالإجابة

شكلعلىالسؤالصباغةنعيديطرحهاالسؤالانيبدوالتىالمقصودةالفضية

تقريربة:عبارة

معي.تحتلفأنكلجردففطالكلمةحريةنحديديتملاأنالحقمن

الصضرية5.

هداوينم.السخربةباستخدامأرائهمعنالكتاببعبرالأحبانبعضفي

الكانببحاولمانقيضعنتعبرف!نهاحرفيأأخ!تلولغويةصورةخلالمن

المثالتأمل.عنهمختلفةتكونالأحيانبعضفيأوالقارى،إلىيوصلهان

التالي:
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وتحليلهاالحجةمفهوم:الثانيالفصل

الأسناذبعبرأنالممكن..منوباردةفوبةوالرباحبغزارةنمطرانها

التعليقيقصدبالتثيدوهو(.الجميلالطقسهذا)مابقولةهذاعنالساخر

السيء.الطقسهذاعلى

المتكلمونيسخرحتى.السخربةب!مكانبةوعيعلىنكونانالمهممن

هدايتبنونأنهمبسخربةبزعمونأحيانأف!نهميعارضونهموتفمنالكنابأو

ذلك.يفعلونأنهمدائمأالواضحمنليسلكنالموفف،

ضمتياَالنسبيةالحمل6.

النالبة:ا،مثلةفيتأمل

.عالرانبعلىلمحصلانها1.

كاء.اللىفيعالمعدلذوانه.ب

سريعة.عداءة)ابدي(العمة.ج

مرتفعة.الضرائبد.

منخفض.شقتنا)يجار.ه

حتىالناقدينللمفكريناخرىممكنةمشكلةتمثلهدهمثلجملا)ن

النسببةوالجمل.الكانبأوالمتكلمبفصدهالديالمعنىالىبالضبطبصلوا

ذكربنملالكنالأشباءمنأخرىمجموعةمعمقارنةنعفدجملهيضمنبأ،

ماشخصدخلعننقولحتى،المثالسبيلعلىصربح.بث!كلالمقارنةهذه

بها،بقارناليالجماعةدخلنعرفلأنحاجةفيفنحنالمنوسط(فرق)انه

العظيمةالعمةعنالسابقالمثالتأملأوأصلاَ.الجماعةنلكهيوما

فيجدبدأعالميأرقمأسجلتالعظيمةالعمةأنالمتكلميقصدهل))يدي(..؟أ

بينأنهبفصدأملسنها؟بالنسبةبسرعةتجريامراةأنهابقصدأنهأمالعدو؟

هذهمثلثأويلنملوالعدو؟فيالطبيعيالمعدلمنأسرعأنهاوذاكهدا
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لناهدالتفكيراعد!وا:لثانيالجزءا

تأويلهاينمأنالممكنفمنضمنيأ،نسببةكانثإذاماادراكدونالكلمات

الكاتب.أوالمتكلميقصدهمماالعكسعلىبحماعةمقارنةعنتعبرأنهاعلى

بكونوبالتاليلينفورد،كريسئىمعبالمقارنةسربعةليستالعظبمةالعمة

مقارئتهاعندلكن.خاط!تأويلهوعالميأرقمأسجلتبأنهاالمقترحالتأويل

طربلةسنواتمنذالعدو!كارسوالمواللىينوالنسعبنالرابعةسنفيهمكن

المزاعمهذهانندركوعندما!حيحأ.الزعمويكونتثيدبكلسريعةف!نها

صدققيمةلهاتكونأنالمرجحمنف!نه،لدلكوفقأتأويلهاويتمضمنيأنسبية

كصادردائمأمرتبطةالضمنيةوالنسبيةدائمأ،فضفاضةجمللكنها.محددة

التيالجموعةهيمانعرفكنالوحنى،المثالسبيلعلى.الغموضمنأخرى

سرعةهيماوسائلبأيةالواضحمنليس)ايدي(،العمةحالةفيبهانقارن

أنهماشخصعننقولحنىالعمربةالفئةلهذهالعاديالمنوسطفيالشخص

الفئة.هذهمعبالمقارنةسربع

المعاييصمشكلات7.

الأشباءئحدثكيفأوما،شيءوكيفكمنحبرناكلماتهيالمفايسى

ء،الشيمنمحددةكميةلمحددالمقالشىكللبستف!نهسزىوكما.الغالبفي

)وهذهخطلمحثهاالمقالشىالتاليةالأمثلةوفي.سويكيىمرشداثقدمانهابل

بالمقايسى(:حصربةفالمةليسث

بسرعة.يقودونالرجالكلأ.

انفسهم.يخدم!ونالغالبفيالبرلماناعضاء.ب

الطبية.الاصلاحاتيدعمونالأطباءمنالفليل.ج

نفري!أ.الطلابلكلممتازدرجةالهاضرأعطىد.

.الامتحانفي!حوانقريبأالطلابكل.ه
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وثحليلهاالحبةمفهوم:الثانيالفصل

زملائها.منأيالمحببالكادانهاو.

.رشوةبأخذالمراقبينمنأحدلاز.

الخطأ.فينقعالآلبةالحواسيبمنكثيرح.

.العامهذانهايةفيأبوابهاتغلقسرتمست!ثفياتتسعة.ط

أبدأ.خلفهاالبابتغلقلمانهاي.

فيالموجودةالمدارسعددنصفمنأفلفيمناسبةكمببونرمعاملهناك.ك

فظة.اى

دائمأ.بنفسهخطبهيكتبانه.ل

استطعن.لوأطفالهنمعالمنزلفييبقينأنيخزنالنساءمعظم.م

المقا!س:كلصوصعنملةمشكلاتأربعةهناك

ف!نلدلككاف،بتحدبددائمأالمقالشىيسنخدمونلاوالكتابالمنحدثرن10

والاستغلالالفهمسوءأمامومفترحةواضحةغبريقصدونهااليالفضية

يحصلونالقدمكرةلاع!يجمغأن:بقولصديقكأنانزض.الخطابي

وهواستثناءوتلىكرتوافقلاولكنك.الرعاية!فقاتمنكبيرةمبالغعلى

نسوبقمناضافيةمبالغأيةدون،ففطرانبهعلىيحصلاللاعبينأحدأن

بفولهزعمهعنبدافعصديقكأنوافزضالرباضبة.والملابسا،حدبة

النسويقمنأموالعلىبحصلوناللاعحينجمبعأنبالفعلبعنىلاأنه

علىيحصلونكلهمنقريبأأواللاعببنمعظمأنبقصدوالرعابة،لكنه

زعمأنهوترى،واضحزعمهأنيبدو.والآنالطربقةبه!هدخلمصادر

كببر.بشكلعلبهللموافقةتمبل

سي!لعلىافنرض.غامضةكلماتنفسهاهيالمفالشىكلماتبعض.ب

يفول:ماشخصاأن،المثال

-255-

http://www.al-maktabeh.com



الناقدالتفكيرعدمو:الثانيالجزء

الحشيشتعاطيثحريمعدميؤيدونالبرلماناعضاءبعض

نؤبدمجموعةهناكأننعنيأنهالابدهنا؟)بعض(كلمةنعنيهالذيما

أعضاءلعددمحددفهمهناكيكونأنودوناليها.المشارالنظروجهة

علىالردالصعبمنسبكونف!نه)بعض(،كلمةعنهمتعبرالذينالبرلمان

أولثكجانبمناسنخدامهليساءمفثوحالزعم،لذلكاضافة.الزعمهذا

عنللمدافعينفبمكن،الموضوعجانجيعلىنظروجهاثلهمالذينالناس

أيضألمعارضيهموككن،نظرهموجهةعنالدفاعفياستخدامهالمجربماللا

البعضأنعلىالنعوبلككن)حبثمعارضتهملتدعبمبسنخدموهاأن

(.تجريماللايدعمونالبىلمانأعضاءمنففط

ما:شخصيحتجركا،المثالسبيلعلى.المفالشىالناسيحذفماغالبأ.ج

.للشكوىفرصةالطلابيعطونلاالهاضربنان

(.للشكوىفرصةللطلاببعطيمحاضرالاأنهاعلىالفضيةهذهتبدو

يفصد:العبارةهذهقائلانللصوابا،قربلكن

كافيةفرصةالطلابيعطونلامعهمتعاملتالذينالهاضرينمعظمان

للشكوى

انطبقالزعمف!ن،بصراحةالمنا!سبالمقياستحديدتمعندماأنهلاحظ

نحدبدعدمحالةفيافزضناهممابدلأالمحاضرينمنتحدبدأكثرجماعةعلى

ضمني.المفياسظلعندماأوالمفباس

اخر:مئالتأمل

لدراساتهم.مكرسرنالطلاباليوم

قضية:عنليعبرهذانؤولأناردنالو

لدراساتهممكرسيناليومطلابكلى
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وتحليلهاالحجةمفهوم:الثانيالفصل

هذاعلىاستثناءاتهناكتكونحتىالزعمهذانحديالىسنميلولكننا

نالابدالديالمقياسف!نمقصود،هوكماالزعمهذاأولنالولذلك.التعمبم

ن،الأقربالقضيةسنقدموبالتاليكل()تقريبأأو)معظم(هوبصراحةيظهر

وهي:مقصودةتكون

لدراسانهم.مكرسينالبومالطلابمعظم

المزاعمفيهاننتقدالتىوالحالات.للصوابالأقربهيالقضيةوهذه

.(counterexamplesمضادة)أمثلةأنهاعلىنعرفالمسة

علىواحدمقياصيظهروعندما،التعميماتعنلتعبرالمقالشىتستخدم

تأملالمقصود.هوتعمبمأيالواضحمنبكونلان!نهصربح،بشكلالأفل

المقولة:هذه

(.حياتهفيمافزةفيالمخدراتتعاطيندشخصكل)ان

قدشخصكلانيفولالتعمبمف!نالمقولةهذهمعحرنبأبالتعامل

نأويلمعنعاملنالوحتى).(.حباتهفيواحدةمرةالأفلعلىالمخدراتنعاطي

حالاتبسببأيضأخاطئاسيكونالزعمهذاف!نالواسعبالشكلالمخدرات

وعند،الصداعأجلمنالأسبرينحتىأبداَشيئأيتعاطوالمالذينالناسهؤلاء

نأحرفيأيقصدلاأنهالىيذهبسوفالمقولةهذهقائلف!ن،الزعمهذانقد

ف!نهولذلك.عرفهمالذينالناسمعظملكن،المخدراتلتعاطىجميعهاالناس

صياغةلإعادةحاجةفينكونف!ننا.المطلوببالشكلالمعنىابصالبتمحتى

الركمعلى.الزعمهذافيكامضبشكلتسنخدم)المخدرات(كلمةف!نتلاحظكما)،(

المخدراتتعنيف!نهاالجر!كةوعلومالثريععنالحججمعظمفياوالسياقفيأنه

طبيب،جانبمنالموصوفةوالأدويةالكحولياتتشملتدأنهاالاالممنرعة،

)مابشكلالطربقةبهذهالكلمةهذهفيالمتعمدالفموض...الخوالنيكوتين،والمسكنات

.الالتباسمغالطةاوالالتباسمعللتعاملالخطاليةالمراوكة
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لنامدالتفكيراقواعد:لثانياالبزء

هذاونفعل،المقولةعليهمتنطبقمنعلىبنطبقصحبحمفباسمعالجملة

نكرنوبأن)كل(،مقياسمنبدلأاتلناسعنيعبرالديالمقياسباستخدام

التعيم(.نطاق)لمحدبدالزعمعليهمينطبقالدبنأولئكنحصوصتحدبدأكثر

بلي:كماالسابقالزعمبصبحولذلك

منمافترةفيالمخدراتئعاطيجربوااعرفهمالدينالناسمعظم

حياثهم.

ف!نسابقأ،اليهوالمشار)مخدرات(كلمةغموضملاحظةمنوبالرغم

كيرلمقياساسنخدامهعنصحةكثربكونلأنفرصةلديهأصبحتقدالزعم

مناسب.
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الحجة()تقييمالمنطقومواعدالناهدالتفكير:الثالثالفصل

الثالثالفصل

العجة()تقييصالمنطقوتواعدقدالناالتفكير

تمهيد

.الأحيانبعضفيمحبطةتكونالنفديالتفكيرنيللانحراطعاولننا)ن

التىالحجةفيخطأماشيءهناكباننشعرعندمالأنناالغالبفيهداويحدث

بالضبطنستطيعولاالخطأمصدريقعأينبالضبطلمحدداننستطبعلاأمامنا،

لكنه،الاحباطهذامصدرلمحننكونالغالبوفيالحطأ.هذاهومانوصحأن

فيهالسببيكونأن)ويككنالحجةيقدمال!يالشخصبسببه)حباطانهيبدو

النفدكطالنفكيرعلىللتدريبالأساسيةالأهدافوأحدفعلأ(.الشخصهذا

الخطأعنبوضوحالتعبيرعلىتساعدناالتيوالتقنياتالتصوراتنتعلمأنهو

نقريرعلىكساعدتنا،الاحباطهذاعلىالقضاءوبالتالي،الحجةفيالموجود

عندماوأيضاَ،.الحقبقةالىالوصولعلىيساعدناهداف!نكاف،بشكلالحجج

أفلنكونوبالتالياحباطأ،أتلنكرننقدنا،فيكبربشكلمنظميننصبح

الركم)علىالآخرينمععلاقاثنالمحسنأنفييساعدناوهداوتعصبأ.توترأ

فيتحوضيجعلكسوفالنقديالتفكيرفيمهارتكتطويرأننعنقدكنتأنك

(.مربكةخلافبةمغامراث

نكتشفحجةمعالمواجهة،الأولالمصدر؟مصدرانلهالاحباطهذاان

منأنهولمجدعفلنا،علىنعرضهالذيكلهالشيءهذاندركأننستطبعلاأننا

حتىثانيأ،خطأ.أنهنعتقدالذيالتفكيرذلكهومابالضبطنقولأنالصعب
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النا!دالتفكير!واعد:الثانيالجزء

نوضحأونصفأنالصعبمنانهنكنشف،بوضوحالحجةلمحديدف!لمجحنالو

نيها.الخطأهوما

:)اعادةالحجةبناءاعادةواسزاتيجباتبتقياتتتعلق:الأولىالعضيلأ4.

نكونأننستطيعحتى(المثالسبيلعلىالنموذجيةبالصورةالحجةتكوين

الحجة.عنوفاحصةواضحةنظروجهة

كانت)ذاماتحديد:الحجةتثيدونصرراتبتقنياتتتعلق4الثا!يةالقضية2.

لا.أمنتبجثهالفبولوجبهةأسبابتقدمالحجج

وأفوبةناسدة،أوصالحةباعتبارهاالحججعننتكلملمحن،العادةوفي

وأذكية،مقنعةكيرأومقنعة،مقبولةغيرأومقبرلة،باطلةأوصحيحة،ضعيفة

ودونالمصطلحاث،بهذهنفصدهعماواضحةفكرةلديناتكونأندون،غبية

عندوحسبغامضبننكونولا.بالفعلالمصطلحاتهدهمعانيبيننميزأن

أنفسناعنللتعبيرمحاولتناتكونبل،الحجةلنقدالمصطلحاتلهدهاستخدامنا

هيالفصلهذافيالأساسيةمهمتناف!نل!لكأيضأ.فامضةالآخرينبوسائل

ودفةصحةتقييمينمحدودهافيالقالأساسيةالمنطفبةالمفاهبمنوضحأن

الاسنفرائية.وقونهاالحجة

الصدقا

تعرفأنعلبكن!ن،لحجةممكنةصباغةأفضلتقدبمهوهدفكأنلو

الحظ،ولحسن.باطلةأوصحيحة،سيئةأوجيدةالحجةيجعلعماماشيء

وأصحبحةالحجةبجعللماجدأالواضحةالاجاباتبعضالمنطقلنابقدم

باطلة.

الأمرونفسلم!+،thالصدقمفهومهوالمنطقفيالأساسالمفهومان

الحجة.نتائجيخصفبماعدمهأوبالصدقيهتمحبثالنقديللتفكبربالنسبة
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الحجة()تقييمالمنطقوقواعدالناقدالتفكير:الثالثالفصل

شيءايتفسيرالمناطفةيحاولالديالمصطلحهوالصدقف!نذلكالى)ضافة

عنماحدالىالمزبدبتوضيحالمظقلمفاهيممناقشتنانبدألدلك.خلالهمنأخر

.الهامالمفهومهذا

علاماتأحدالغالبفيوهذا)الصدقط(.كلمةلمحيرهمالناسبعض

بقلقوفدواحد،صدقعنببساطةننحدثأننستطيعلابأنناالفلسفيالقلق

والشخص!ادقهومالأنواحد:صدقبوجدلاركاأنهمنالبعض

ماشخصيرىأو.أخريلجماعةأوأخرلشخصكدلكيكونلاركالجماعة

البشربةالموجوداثنسنطيعولاعنابعبدةمابطربفةتقعالحفيفةأوالصدقان

تلكلمحيدسوفف!نناهنانقصدهلمابالنسبةلكنلها.تصلأنالضعيفة

نأالملاحظومن.نفصدهكاصلةذاتكيرلأنهاالجردةالفلسفيةالأطروحات

الواقع،فيجدأبسبطةهي)صدق(كلمةالمناطفةبهايستخدمالتىالطريقة

منالأنواعهذهكلبسندعيلاالكلمةلهدهالدنيقوالفهم.بالوانعومرتبطة

.النقاشات

التالبة:الفضبةتأمل

الماءءالسيميش10

القضبةهذهأننقولأنيعنيهالذيماولكن.صادقةالقضبةهده

نأنقولأنأيالأشياء.عليهاثكونالنىالطريفة،ببساطةنعقأنهاصادفة؟

فييعيشالسمكنعم،ذلك،منكثرشبئاَنقوللاأنهوصادفةالفضيةهذه

صادقة:)1(أننقولالتىالقضيةتأمللدلكالماء،

الماءءيميضالسم!أنالصاديصا2.

)ب(كانتصادقة)1(كانتلوأنهأي،المعنىفيمتكانئتان)ب(و)1(

أيضاَصادفة)1(كانتصادقة)ب(كانتولو،بالضرورةأيضاصادتة
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لناقدالتفكيرا!واعد:لثانيالجزءا

الماءفييعيشالسمكأنالصادقمنهانلنقول،أخرىبكلمات.بالضرورة

هذهاسنخدمالماء(.فييعبش)السمكاننفولبأنالشيءنفسالىنأنيف!ننا

كلمةبأن-النقديللثفكيراوللمنطقسواءكلهالمطلوبوهو-الطريفة

فييعيش)السمكجملةفيالمتحققةالكلماتمنغموضأكثرليستالصدق

وأ،بالفعلصادقةأشياءهناكأنتتشككأنتستطيعلاالطريقةوبهذهالماء(.

السمكانفينشكأنتسنطيعانكمنكثرليسبُعرف،،نقابلالصدقأن

.الكبيرةاللبمونةمنكبرالأرضانأوزرقاء،السماءأنأوالماء،فييعبش

معروفة.حقائقهيالأشياءهذهكللأن

النمييزفيالفشلالىيرجعماشيءهو)الصدق(لكلمةالارتياحعدم

بالتثيدف!نهالماء(،فييعيش)السمكيقولجونأنلووالاعتقاد.الصدقبين

بانيعرفهالذيالمسبق)بالافراضالماءفييعيشالسمكبأناعتقادهعنيعبر

أنه)علىجونفالهلماالآنتشبرماريأنلو،وبالمثلالماء(.فييعيشالسمك

الرغموعلىالماء.فييعيشالسمكباناعتقادهاعنثعبرأيضاَفهي(،صادق

)أنتقولالتيالفضيةكدقدكلاهماف!ننحتلفة،بوسائلذلكفعلاأنهما

)صادق(.كلمةاستخدمتجوننحلافماريولكنالماء(.فيبعبشالسمك

الواضحمنف!نهذلكومعالاعنقاد.نفسعنوعبراالقضبةنفسكدالكنهما

شخصأيأومارينعتقدهلمالبفعلهشيءلديهليسالقضيةهدهصدقأن

لذلك.الناسبعنقدهماعلىولبسالسمكيفعلهماعلىفقطيعتمدانهأخر.

صدقن!نما.شيءلتؤكد)صادق(كلمةاستخدمت)ماري(أنواقعةنحلاف

طربفة.بأبةمعنفدانهاعلىبعنمدلانؤكدهما

لدىيكونأنالممكنومنعلبها،بعنمدمارينعتقدهماف!ن،بالطبع

علىبؤنرلاه!الكن.السمكنحصوصمخنلفةأخرىاعمفاداتالناس

مجردهوكاذبةالفضيةبأنالقولانيرىلهداالآخروالجانب.نفسهالسمك
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الحب()تقييمالمنطقوقواعدالناهدالتفكير:الثالثالفصل

خاط!لمحوعلىيعتقدماشخصاأنحالةفيكماالمثالسبيلعلى-انكارها

الأسماككلفليست،كاذب)هداانالىيدهبولهداالأسماكمنالثعابينأن

فينعبشلا)الأسماكنفولالتىللفضيةمكالئأهداوبكرنالماء(فينعبش

الماء(.

-thصدققيمةعنت!حدثسوفأحيانأ value!يعقوهذا.القضيةد

فبمتبنهناكبة.isكانتلوكذبهاأوصادفةكانتلوالقضيةصدقففط

صدققيمةأنالفولككنناالمئالسبيلعلىوالكدب،الصدق،للصدق

نفولالتيالفضبةصدقفبمةوان،صادقةهيالماء(فيبعبثى)السمكالفصة

نفولالتيالفضيةصدققبمةوان.كاذبةفضيةالسماء(فيبعيش)السمك)ن

النيالقضبةصدقفبمةعندائمأفنلفأنيجبالثلاثاء(بومهواليوم)أن

هو؟القضيةهدهصدققيمةهيمالتسال(.الجمعةبومهوالبوم)أننقول

لا؟.أمصادقةالقضيةكانت)ذاماتسألأنالشيءنفس

لها،نثيدهو!ادنةفضيةبأنالقولأنلو:سوالاليكيوجهوركا

كرضهوما(؟كاذبة)هذهو(صادقة)ه!همثلمصطلحاتالىلمحناجفلماذا

الأسباباحد؟ضروريكيرزالدح!ئمومجردتكونلالماذا؟المصطلحاتهذ.

بوسكماأو)نعم(فولكمثلوسهلسربع(صادق)هدافولالملاثم،هو

هو،بوالك!الصدقمصطلحاتفيأهميةا،كثرالسببلكن.برأسهشخص

واالصدقمصطلحاتفيالقضاياعننعممأننريدا،حبانبعضفيأننا

كاذبةأوصادفةقضاياعننتحدثأنالأحيانبعضفينأملأنناأي،بالك!

دراسةفيعوريأمروه!اخاعى.بثكلقضايالمحددأندون،محامبشكل

وصفنالفد،المثالشيلعلى.أهميةأفللبستنقنيةالأقلا،مثلةلكن،المنطق

مالنعرفنبنبنا.أننايعقوهلا.الحفبفةالىالوصوليهدفبانهالنقديالنفكير

وك!اىاكاناذاوما،نزاهةا،كئرالاننصاد!النظامهيالرأسمالبةكانتاذا
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الناقدالتفكيرهواعد:لثانياالجزء

وكل،بنقصأوبتزابدالحربوقوعخطركاناذاماأوالجركلة،ارثكبفد

يجمعتعميمهوالصدقفيالنقديالتفكيرأهدافان.نعرفهأننريدركاشيء

هذا.كل

الاستنباطيةالصحة

للصحةالهامالمفهوملمحددحتىالنعمبممنالنوعهذالمحتاجأبضألمحن

eductive+الاستنباطية validi!أجلومن.الآناليهنتحرلالذي

4+)الصحةببساطةنسميهسوفالاختصار، )validiف!نكلهدراستناوعند

الصحةنقصدفنحن،الكلمةعنثعرفهالديالعاديالمعنىتنسىأنيجب

الاستدلالي.التفكيروبدراسة،بالمنطقيثعلقالذيالصحةمفهوم،المنطقية

التالبة:الحججنأمل

بالبراكبثأصيبالوزراءرئيسكلب:أم)1(

بكتبرياالبراكبث2:م

بالبكزياأصيب2الوزراءرئبسكلب:ن

كلبلديهاكولبت:ام)ب(

كلابالفرنسيةالبولدوجكل2:م

فرنسي.بولدوجلديهاكولبت:ن

هومنتوضحلاولكنهاالوزراء،رئيسكلبعنلنكلم)1(الحجة

لديناليستولذلكوفت،ايفيأودولةأيفينثيرولاهذا،الوزراءرئيس

إلىاضافة.الحجةهذهفيهاقدمتالتيالظروفعنولاالكلبذلكعنفكرة

)حيثظروفأيةلمحتكاذبةتضيةهي)1(الحجةفيالثانيةالمقدمةف!نذلك

سنجدالحجنينالىتنظرعندماولكنبكزيا(.وليستحشراتالبراغيثأن
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منننتج)1(ننبجة)ب(.فيخطأماوشبئاَ)1(فيصواباماشبئاَهناكأن

حجة)1(أنهوتدركهماان،المقدماتمنتنتجلا)ب(ونتيجة،المقدمات

باطلة.حجةو)ب(صحيحة

)1(أنترىعندمابالضبطتراهالذىما؟هذايعنيماذا،والآن

لسثفأنتصحتها،تدرك)1(،عندماالحجةالىبالنظر؟باطلةو)ب(،صحيحة

لا،أمصادقةفيهاالنتبجةأوالأولىالمفدمةكانت)ذاماتعرفلأنحاجةفي

نهتمحتىولا،دولةأيفيوزراءرئبسلأيكلبأينعرفلاانكحتى

)1(مفدماتانلوأنههونراهمالأنتمامأ.كاذبةالثانيةالمفدمةأنلحقيقة

نأالمستحيلمنباخثصار،.بالضرورةصادقةتكونأنلابدالث!يجةف!نصادقة

بؤديالمفدماتصدقان.كاذبةالننيجةوتكونصادقةالمقدماتنكون

البراغيثأنلو.متخيلاوممكنموتفأيفيال!ميجةصدقالىبالضرورة

بالبكزيا.اصيبالكلبف!نالبراكيثبهذهأ!يبالكلبوأنبكزيا،

صحيحة،كيرالحجةأنتدركعندما)ب(الىبالنظر،أخريناحيةمن

تظلأنالممكنمنف!نهصادتة،المقدماتكانتلوحنىأنهتدركهماف!ن

المفدماتكانتسواءعنهاتنتجاوالمفدماتتتبعلاالنتبجةلأن،كاذبةالنتبجة

صادقةالمقدماتتكونأنالمقبولمنأوالممكنمنوسيكونلا.أمصادقة

كاذبة.والنتيجة

الفرنسية.الكاتبةصادقةالمقدماتف!ن)ب(الحجةمعيحدثكماالآن

منهيالفرنسيةالبولدوجكلابوبالطبعكلب،لديهاColetteكوليت

بولدوجهوكوليثكلبأنحيث!ادقة،الحجةنتيجةف!نوفعلاَ.الكلاب

لدىيكونأنفعلأالممكننمن.الحجةبصحةيتعلقلاهداكللكن،فرنسي

ومنكلبلديهاانحقيقةمنينتجلاهذالكن،فرنسيبولدوجكلبكوليت

تقدمالذكطالشخصان.الكلابمنهيالفرنسبةالبولدوجكلابأنحقيقة
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لناهدالتفكيراعد!وا:لثانيالجزءا

لن،كوليتعنمعلوماتايةلديهتكوناندونالحجةهذهمقدماتله

نبدوالنفطةهذهأنولو.فرنسيبولدوجهوكوليتكلبأنعلىأبدأيسندل

اكطتعرفأندونباطلةلكبدتتدالحجةهذهأنتذكرلك،بالنسبةكرببة

تعرفأن!ككنكفعلأ.المطلوبهووهدا.النتيجةأوالمقدماتصدققيممن

التيالفضابا!دقفبمتعرفأندونباطلةأمصحيحةالحجةكانتاذاما

الثىالقضاياصدققيمعلىيعتمدلاالحجةبطلانأوصحةلأنمنها،تتكون

تشكلها.

المقدماتبينبالروابطيتعلقالصحةتصورأنلكيوضحوهذا

الدرسهووهذامنفرد.بشكلالقضاياصدقبقيموليس،الحجةفيوالنتيجة

يخمىدقة،كثر)بشكلككلالحججبخصانه.الصحةتصورعنالهوري

منهاوكلاسندلال،منكئرثشملأن!ككنهاالمركبة..الحججالاسندلالات

باطلا(.أوصحيحايكونأنككن

عنتفولانالمعنىمنفارغكلامأنهواضحأيكونأنيجب،لذلك

لهاأنواحدةكلمةعنبفولالذيمثلهذاان)صحيحة(أنهامفردةفضية

منفارغكلامسيكونالطريفةوبنفس(.كلماتبينعلاقةهو)فالسجعسجع

أحجبةعنالفولمثلسيبدوإنه.صادفةانهاالحجةعننقولأنالمعنى

الأحجيةعلىولبسالمفردةالقطععلىيفال)هذاسليمةغيربأنهاالمنحنيات

انهاعنهايقاللالكن،كاذبةاوصادتةتكونانكلكنالمفردةالقضيةكلها(.

انهاعنهايقالولاباطلةأو!حبحةأنهاالحجةعنويفال.باطلةأو!حيحة

كاذبة.أوصادفة

نأشائعخطأانهحيثعقولنافيعليهمالمحافظأنينبغيالنقطتانهاتان

الأث!ياء.منالخاطئةالأنواععلىونطبقها،والصحةالصدقمفاهيمببنلخلط
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مطلقولكالمعنىنفسيؤديانمحيثللصحةمتكافئاننعريفانوهناك

معه:ل!مَعامللكأسهل!دهوالذيمنهماأيات!بنىأنفيالحرية

)1(هو:الأولالنعربف

الحجةمقدماتتكرنأنالمتحيلمنانه:نقولأنهوصحيحةالحجةأنلتول

كاذبة.الشبجةونكونصادفة

هو:الثانيوالتعريف

نألابدالت!بجةف!نصادنةالمفدماتانلونفول:أنهوصحبحةالحجةانلنفول

صادقة.تكون

ويتبع.باطلةتكونالحجةف!نالتعريففيالموضحالشرطتحفقيتململو

وهي:ممكنةوكلهاالحججلصحةالنالبةالحالاتالسابقةالتعربفات

صادفة.النتبجةوتكونصادتةكلهاالمقدماتتكونأ.

كاذبة.المتيجةوتكونكاذبةكلهاالمقدماتتكون2.

لواو،بالضرورةكاذبةللحجةمقدمةايةكانتلوأنهوهينتيجةلهالتعربفهذا)ن)1(

التيالقضيةهيبالضرورة)الكاؤبةصحيحةالحجةف!نبالضرورةصادتةالنيجةكانت

تكونأن!ككنلاالتىالقضيةهيبالضرورةوالصادنةصادتة،تكونأنككنلا

سبيلعلى.بالنتيجةمتصلةغيرالمفدماتتكونأنككن،الحالاتهدهمثلفي(.كاذبة

مثل،صحيحةهذهالأخضر(الجبنمنمصنوعالقمرف!نمتزوجالأعزبأنالو،المثال

ف!نلذلك(.متزوجأعزبيوجدلالدلكالأخضرالجبنمنمصنوعالقمرانالر

الصادتةالقضاباإنحيث،للبرهنةكمرشدماحدالىالفائدةعديمهوتعريفنا

ندفعه،معقولثمنهذاانونعتقد.منصلتانبالضرورةالكاذبةوالقضايابالضرورة

الصعبمن-صورتهابسبببالصحةالقضيةعلىيحكماللىيالصحةتعريفلبديل

فيجدأالنادرمنذلك،الى)ضافة.العاديةاللغةعلىمفيدبئ!كلبطبقانلهدفناجدا

مقدماتاونتائجبالضرورةالكاذبةاوبالضرورةالصادقةالقضاياتكونأنالوانع

العادية.الحياةفينواجههاالتىللحجج
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صادقة.السّيجةونكونكاذبةكلهاالمقدماتتكون3.

صادفة.التميجةونكونكاذباالآخروالبعضصادقةالمقدماتبعضتكون4.

كاذبة.النتيجةوتكرنكاذباالآخروالبعضصادقةالمقدماتبعضتكون5.

تكرنانهينيهاصحيحةئكونأنللحجةكلكنلاالتيالوحيدةالحالة

سيكون،كذلككانتلو.لأنهاكاذبةالنتيجةتكونلكنصادقةالمقدماتكل

كاذبة-والنتبجةصادقةفبهاالمقدماتتكونممكنةحالةهناكأنالواضحمن

الوافعبة.الحالة

الحالاتتتبعالتىالأمثلةبعضالىبالنظرهذاإدراكالسهلومن

بالرمز)ص(والكاذبةالصادقةللقضيةنرمزوسوفسابقأ.المعطاةالخمس

هي:الأمئلةوهده،القضيةيساربالرمز)ك(على

()صاوبرامغنيةباكرجانيت:أم()1

)ص(موسيقيأوبرامغنيكل2:م

)ص(موسيقيةباكرجانيت:ن

رجاليبصوتا،وبرانغنيباكرجانيت:ام)2(

ابطاليهورجاليبصوتأوبرامغنىكل2:م

ايطالبةباكرجانيت:ن

)ك(

)ك(

)ك(

)ك(رجاليبصوثالأوبراتغنيباكرجانيت:أم()3

)ك(المحلبزيهورجاليبصوتأوبرامغنىكل2:م

)ص(المحليزيةباكرجانيت:ن
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نسائي(بصوت)نغ!سوبرانوباكرجانبت:أم)4(

إلمجليزالسوبرانوكل2:م

)!ليزبةباكرجانيت:ن

سوبرانوباكرجانيت:ام()5

)بطاليونالسوبرانوكل2:م

ايطاليةباكرجانيت:ن

الباطلة:ا!ججبعف!لالبك

سوبرانوباكرجانبت:ام)6(

2r:موسيقيةباكرجانيت

)يطالبةباكرجانيت:ن

()ص

)ك(

)ص(

)ص(

)ك(

)ص(

(jo)

)ص(

)ك(

)ص(امرأةباكرجانبت:ما)7(

)ك(نساء(همرجاليبصوتالباريترن)المغنون2:كلم

)ك((رجاليبصوت)تغنىباريتونباكرجانيت:ن

مغنيةباكرجانبت:ام)8(

مغنونالسوبرانوكل2:م

سوبرانوباكرجانيت:ن
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لناهداالتفكيرهواعد:لثانياالبزء

()كباريتونباكرجانيث:أم()9

)ك(باريتونالمغنينكل2:م

)ص(مغنبةباكرجانبت:ن

الصحةنفتبر!كيص

تنجاهلأنهيلا،أمصحبحةحجةكانتإذامابهاثحددالنىالطريفة

لو)وبالطبعللشيجةكذلكالوافعبةالصدقوفبمالمفدماتصدقفبمبالفعل

لابدالحجةف!نصحيحةالمقدماتوأنوافعيأكاذبةهيالنتبجةأننعرفأنك

لاف!نناحجةثقييمبصددنكونعندماالحالبطبيعة(.ولكنباطلةتكونان

الحجةفينفكرأجلهمنال!يا،ساسيالسبب،لأنالنتيجةصدققيمةنعرف

بؤديأنيحبماهووهذا-ذلكلثفعلالطربقة.الننبجةصدقفبمةابجادهو

التالي:النحوعلىنفكرأنهو-نتوفعه،نالصحةنعربف

ولذلكصحبحة،المفدماتكلانافترضلا،أم!حبحةكانت)ذاعماالنظربصرت

ككنهللا-أمكدلكالوافعفيكانتاذاعماالنظروبصرتالمونفهذافيف!نه

ف!نكاذبةكانتدانصحبحةالحجةف!نكاذبةتكنلمان؟كاذبةنكونانللشبجة

صحبحة.غبرالحجة

المناطفةبهثم.)ذبالمنطقلثعلقالصحةلموضوعالمنهجبةالدراسةان

حالاتفيحنىعدمهاأوالصحةمنللنحفقأنمامبهاالموثرقبالاجراءات

عنمستقلةالحجةصحةأنوكا.الرياضيةالبراهينفيكماتمامأالمعقدةالحجج

الأخرىالعلرملأنالعلرم،بينمميزةمكانةلهالمنطقف!نمقدمانها،صدقفيم

علىالأسماككلوضوعانها.عالمتمعلقجزئيةلقضاباالصدقفيمباكنشافنهنم

هيوما،السمكعنالصادفةالفضاياهيمابعرفلأنيسعىالمثالسبيل
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الفضاباك!بأوصدقعنشيءأييهمهفلاالمنطقيأما.الكاذبةالفضابا

.أخريجزئبةنضيةبأيةالمنعلقةحنىأوبالأسماكالمتعلفة

لأنمضطرأليسالمنطقيف!نما،كعنىالجزئيةبالحقالقيهتملانالمنطق

الصدقبقيموليسالقضايا،بينبالعلاقاتفقطبهنمالمنطقشيء،اييعرف

الحجةفيوالنتيجةالمقدماتبينالذيالعلاقاتمنالنوع.ه!ابهمالخاصة

معفدةثفنية)جراءاتوهناك5.الىامنوضحناهاالتىالأمثلةمنلالصحيحة

كما.مفصلةوبطربقة،نسقيبشكلالعلاقاتهلىهلوضعخاصةرموزتشمل

)المنطقأو(الصوري)المنطقببُعرفمااهنصامفيالحالهو

الفلسفةفيئدرسالنىالدراسيةوالمناهج(.الرمزي(أو)المنطقالرياضي

الحاسب.وعلومواللغوياتوالرياضبات

نربد.لمحنالعمليبالمنطقيسمىانككنمانفعللمحنالنقديالتفكيرفي

تلكونقيَماقناعنا،محاولاتفيعامبشكلنقابلهالديالتفكيرلمحددأن

لمحنهدا،اجلومن.سيئةمحاولاتأمجبدةمحاولاتكانتاذاكاالهاولاث

لتلمسالمعقدةالتقنيةللأجراءاتحاجةفيلسنالكننا،الصحةلتصورحاجةفي

نعرفوعندما.عظمىتعفيداتأيةعلىاليومبةالحياةتشملمافنادراَ.الصحة

كانتاذامامعرفة،الأعمالغالبفيككننا،ف!نا،الحجةهيمابالضبط

فقط.السابقالنعربفخلاللاأمصحيحة

رأينا-وكما.الحجةصياكةاعادةفييكونبهنقومالذيالعملومعظم

نعيدأننستطيعلاف!ننا-بعدفيماتفصيلأكثربشكلنرىسوفوكما

وبالتالي،سليمةحجةيكونالذيمانعرفأندونمميزبشكلحجةصباغة

الصحة.مفهوم)دراكدون
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الناثدلتفكيراقواعد:الثانىالجزء

اضافبةامثلة

الغالب.فيالصورةنفساوالشكلنفستأخذالصحيحةالحججامثلة

البسيط،النوعمنتزاللاولكنهاصحيحةحججعلىالأمثلةبعضلاليك

واالمقدماتصدقنيمأنندركانيساعدنالخيليةوكرنها.تحبليةأمثلةوهي

عدمه.منالحجةبصحةعلاتةلهليسالنتيجةصدققيم

الغضبسريعيليسواالزورمونز:ام

الزورمونزمنتروزاك2:م

الغضبسريعليستروزاك:ن

المشتريأوالمريخعلىاماتروزاك:ام

المريخعلىليستروزاك2:م

المشزيعلىتروزاك:ن

إيخنيكيزورسوفف!نهالمربخعلىتروزاكانلو:أم

المريخعلىليستروزاك2:م

ايخنيكيزورلنتروزاك:ن

فاركة.البسكويتعلبةف!نالبسكويتكلكلتروزاكانلو:Iم

فارغةليستالبسكويتعلبة2:م

كله.البسكويتيثللمتروزاك:ن

الاصشنباطيةالدقة

لأنكذلكنفعلأنفينأملف!نكحجة،تفببمنأملأنكلو،العادةفي

صاحبكان)ذاماتعرفأنتريدلا.أمصادقةالنتيجةكانتاذاماتتساءل
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الحجة()تقييمالمنطقوقواعدالناقدالتفكير:الثالثالفصل

الحجةانوجدت.لوصادقةالنتيجةبأنللاعتقادوجيهاسبباتدمقدالحجة

المقدماتكانتلو،حتىكاذبةتكونأنيجبالمتيجةبأنتعرفف!نك،باطلة

نكونلن-المقدمات-الحجةصاحبيقدمهالذيالسببف!نلذلك.صادقة

افترضلكن.صحيحةالأسبابتلككانتلوحتى،النتيجةلتأسيسكافية

:إمكانيتانفهناك.صحيحةالحجةانتكتشفأنك

بالفعل.كاذبةأكثرأومقدمةأ.

بالفعل.صادقةالمقدماتكل.ب

توضحلأنكافيةليستالصحيحةالحجةبأننعرفالآنأصبحناولقد

لمحددانيجبأبعد:لخطوةحاجةفيفأنتذلك،تحددوحتى.صادفةال!يجةأن

علىتكنلملولكن.بالفعلبهممعرفةعلىتكونركا.المقدمات!دققيم

تقولالمقدماتمنواحدةأنلو.بالطبعهنايساعدنالنالمنطقف!نبهم،معرفة

لمراجعةحاجةفيف!نكبالفعلذلكتعرفتكنلمو)نسمك()الاخطبوطأن

لديكماوانذلك،فعلتقدأنكالآنافزض.أسماكعالمسؤالأوكتاب

لا،الحالةهذهفي.كاذبةالمقدماتمنكثرأوواحدةأنأي)1(الحالةهو

الحجة،النتيجةصدققيمةعنتعرفأنكلكنولانتيجةتستنبطأنككنك

تكونركاالكاذبةالمقدماتمنكثرأومقدمةعلىنشملالتيالصحيحة

منتكونالحجةأناكتشفتأنكالآنافترضلكن.كاذبةأوصادقةنتيجنها

لتعريفوفقأبالطبع.صادقةمقدماتمعصحيحةفيهاالحجةتكونالتيالحالة

الحجةانجزتلفد.صادتةالحجةنتبجةأنمقبولبشكلنستدلركاالصحة

استدلالياَ.دقيقةحجةهذاونسمي.!ادقةنتيجتهاأنواثبتثهدفها،

دفبقةحجةهيالمثالسببلعلىباكرجانيثعنالسابقةوالحجة

استدلالياَ.
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لناهدالتفكيرا!واعد:لثانيالجزءا

كلوأنصحبحة،الحجةأن:نقولهواناسندلاليأدقبقةماحجةاننقوللأن

واثعيأ.صادثةمقدمائها

النتيجةأنالصحةتعريفويتبع.الصحةتصررأهميةكنهداويكشف

هناكتكونأن!ككنلا.صادثةتكونأنيجباستدلاليأالسليمةالحجةفي

كاذبة.نتيجتهاوثكوناستدلاليأسليمةحجة

وأكثر،أوكاذبةمقدمةلهاوالقاستدلاليأ-دفيقةليستالنىالحجةان

غيرأنهاعنهايقالاليهيكلاهما-أوصحيحةغيرنفسهاالحجةتكون

قضبةأيةنحصولاكلهاالحجةتحص،الصحةمثلالاسندلالبة،فالدقة.سليمة

جزئية.

حجةنتبجةأنتعرفأنكلويحدثسوفمانعرفأنأيضاَالمهممن

نأتقولنئبجتهاحجةلكيقدمماشخصاأنافترض.كاذبةنتيجةهيما

القضيةه!هأنتعرفانكوافترض.المحليةالحيوانحديقةفيماءخلدهناك

لذلكالماء.خلدمنأيلمحريلاالهليةالحيوانحديقةأنتعرففأنت.كاذبة

واضحايكونأنولابداسندلالبأ.دقيقةليستالحجةهدهأنتعرفأنت

واضحكيرالأمرأنلوثانيةالتعربفراجع،كدلكهيلماذالكبالنسبة

لك.بالنسبة

يأهناكلبسأنه-وحسبرأيمجردوليس-بالفعلتعرفأنكلو

تقدمأنالممكنمنأنهتعرفف!نك،الحيرانحديقةفيالماءخلدحيواناتمن

علىاستدلاليةدقةهناكنكونأنككنلالكن.للنتيجةاستدلاليأدقيقةحجة

كانتلو.صادنةنتائجلهااسندلالبأالدقيفةالحججلأن.القضيةحجةطرفي

هناكأنعنهيننجهذاف!ن،القضيةطرفيعلىاسندلالبةدثيقةحمججهناك

وذلك،الحيوانحديقةفيماءخلدهناكلبسوأنه،الحيوانحديقةفيماءخلد
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الحجة()تقييمالمنطقعدوقوالنامدالتغكير:الثالثالفصل

هناكتكونانكلكنانهالقولكررنالأننا،نعرفانالمهمومن.مستحيل

نقولوركاالجدلبة(،القضايا)خا!ةمعطاةقضيةطرفيعلى)سلبمة(حجج

لمجاهترددناعنببساطةلنعبراو،المختلفةللاراءالاحتراماظهارفيأملأهذا

اسندلالبأدقيفةحججاهناكأننعنيأننسنطبعلاهذا،بقولنالكن.القضية

الفضبة.طرفيعلى

كيرالحجةأننعرفلمحنلدا،كاذبةماحجةنتيجةأننعرفأننالو

لو.الاستدلالبةالدقةنعربفالىانظرذلك؟عنيشجالديمااسثدلالبأ.دفبقة

واحدةمقدمةبهاالحجةانإماإنهذلكبتبعاستدلاليأ،دفبفةغيرالحجةأن

وبهاباطلةتكونركلا-كلاهماركا)أوباطلةالحجةأنالأتل،أوعلىكاذبة

ف!نك.صحيحةأنهاعلىالحجةلمحددأنكافترض(.كاذبةكثرأومقدمة

ناحيةمن.كاذبةنكونأنيجبالأقلعلىواحدةمفدمةأننعرف

قبمعننستنتجأننسنطيعماذا.باطلةالحجةأناكتشفثأنك،افترضأخري

لهانكونركاالباطلةالحجةأنتعرفلأنكشيء.لاالمفدمات؟صدق

كاذبة.مفدماتأوصادقةمفدمات

نأملأوتعتقدلكنكمتثد(،غبرالأنكثعرفلاركاأنكلو،وبالمثل

لاأنكافترضالاجراء.نفسفيتسيرأنيجبلذلك،كاذبةماحجةنتيجةأن

هدهأنلخشىلأنك،الحيوانحديفةفيماءخلدهناكبكونأنوحسبنأمل

حيوانلأنمعقرلأهذايكون)وركاالحديفةفيسعيدةتكونلنالحيوانات

نأيجبلذلك(.الناسعلىيعرضأنيسعدهولنخجولحيوانالماءخلد

فيتأملانيجبحالةأيفياستدلاليأ،دنبقةغيرالحجةتلكنكونأنتأمل

ركاالذيالشيءنوعهدا.كاذبةمفدمانهاأحدأنأوباطلةالحجةتكونأن

ركا.الحجةمنالمعروضالجانبرفضفيثأمل،مرافعةمحاميكنثلونفعله

دفيفة.غيرحجةهيموكلكضدالانهامحجةأنتوضحأنفيتأمل
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لناهدالتفكيراقواعد:الثانيالجزء

الاستقراليةالقوة

النالبة:الحجةنأمل

انفرنبسفيتعيشفيونا:ام

الصوفبةالملابسمنا،فلعلىواحدأتملكفبونا:ن

فيانفرنيسنقع،كذلكأنهاالبعضيعتقدركا؟صحيحةحجةهذههل

ومن،الخرافمنالكئيروهناكما.حدإلىباردمكانوهياسكتلندا،شمال

أنهماأحدبسنننجرممابالنثبدولذلك.انفرنبسبحوار،للصوفكبيرةنجارةثم

علىالصوفمنائنيناولباستملكف!نهاانفرنيسفينعيشفبوناأنكا

لنلأنه،واضحبشكلصحيحةكيرالحجةف!نذلك،منوبالرغم.الأقل

ملابسلدبهيكونأندونانفرنبسفيماشخصبعيشأنالمسنحبلمنيكون

لدبهملبسالناسبعضهناكيكونأنالهتملمنف!نه،وبالفعل.الصوفمن

والآنمئلاُ(.الصوفمنحساسبةلدبهمنكون)كأنالصوفمنملابسأبة

علىكللكانفرنبسفيشخص)كلمقدمةنضبفبأنصحبحةالحجةلمجعل

كالتالي:الحجةتكونوبالثالي(الصوفمنلباسالأقل

انفرنيسفينعبشفبونا:ام

الأفلعلىواحداصوفلباسكلكانفرنيسقييعبشمنكل2:م

الأقل.علىالصوفمنواحدألباسأفيوناتملك:ن

ملائمة،كيرنكونركاف!نهصحبحة،كونهامنبالرغم،الحجةهذهلكن

حجةنبدوالأصليةالحجةف!ن.ولذلككاذبةنكونركاالنانبةالمقدمةانحبث

الننيجةانلنوفعجبدسببنكونأنلابدالمقدمةحفبقةانما.كعنىسلبمة

ماعلىراهنتلووبالتثبد.كاذبةأنهاوجدنالوسنندهشأنناولابدصادفة،
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الحجة()تقييمالمنطقوثواعدالناقدالتفكير:الثالثالفصل

باستشاءمعلوماتأيةاليكنقدماندونلا،أمصادفةالت!بجةكانتاذا

أنهاعلىولبسدقة،pالتميجةأنعلىنراهنأنلابدف!نك؟الأولىالمفدمة

المفدمةمنالث!بجةصدقعلىنستدلسوفأنكالمعقولمنأنهلابد.كازبة

كذبها.علىتستدلأنمنبدلأفقطالأولى

المقدمةمنالاستدلالعنجدأمهماماشيئأنلاحظأنلابدوأيضأ،

الحجةهذهنوةيدركبانلهيسمحمونففيبكونلنالمنطفي.للشيجةا،ولى

بعضتتوفرانلابدف!نهذلك،ادراكيتمحتىلأنه.فيهتدمناهاال!يبالشكل

القطنفيهيزرعونحارامكاناكونهعنمخنلفماشيءانفرنيس،عنالمعطيات

مثلمحددشيءأييعرفلاقبل،منلاحظناكماالمنطفي)القاهرة(.انمثل

التىالفضيةعلىضمنيبشكليعتمدالحجةهدهيقدمالذيالشخصأنهذا.

نكرنلأنتربأكثرهيوالتي،السابقةالحجةفيالثانيةالمقدمةفيثقدكهاتم

منملابسأية!كلكونلاانفرنيسفيالناسمنجدأالقليلأنأعنى،صادقة

واحدلباسلديهمانفرنيسفيالناسمعظم)ننقولأننفسهوهو،الصوف

استخداميكونلن(الناس)كلمقياساسئخدامأي.الأفلعلىالصوفمن

مناسب.اسنخدامبكون(الناس)معظمأفلمقباساستخداملكنهنا،ملائم

كلأنكاملبشكلمتثدينتقريبأنكونانفرنيس،عننعرفهماوباستخدام

.الصوفمنواحدالباساالأقلعلىكلكانفرنيسفيالغالبفيشخص

القليل--"كلتقريبأ-الغالبفي:مثلتعبيراتالثانيالفصلمن)نستدعي

التاليةبالشكلالحجةنفدماننسئطيعولذلكالمقالشى(.وتسمى.من

انفرنيسفيفيوناتعيش:ام

الصوفمنالأقلعلىواحدالباسايكلكانفرنيسفيشخصكلنقريبأ2:م

الأفل.علىالصوفمنواحدالباسافيوناتملك:ن
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لناقدالتفكيراعدقوا:لثانيالجزءا

علىفيوناتصورالممكنمنإنهحيث،صحيحةكيرثظلالحجةهذه

هذهف!نذلكومع.صوفملابسكلكونلاالذينالقلائلمنواحدةأنها

شيئاَالمنطقييعرفلا:ال!ميجةهلىهلقبولوجيهاسبباتقدمبنفسهاالمقدمات

المقدمنبنأنلوبسعادةيوافقسوفوالثانبة،الأولىالمفدمتينصدقسوىأخر

بأنذلكنميزولمحن.كذلكصادنةالنتيجةتكونأنالهنملمنف!نهصادفنان

معتشافضأنهااسنفرائيبكلمة)وبعنيامشقرالباَفو!ةالحجةهذهعلىنطلق

النتيجة:أمام(probablyالهنمل)منكلمةونضيف(،استنباطيهوما

انفرنيسفطفيوناتعيش:ام

الأقلعلىالصوفمنواحدالباسايكلكانفرنيسفيشخصكلتقريبأ2:م

الأقلعلىالصوفمنواحدالباساتملكفيوناأن(المحتمل)من:ن

انهاال!مبجة،منجزءأنهاعلىاليهايشارلاهنا،الهتمل()منكلمةان

الحجةهدهبأنللقارىعلامةهيالكلمةهذهان.الحجةمنجزءليستبدقة

لتكونالحجةتكوينب!عادةيقومالذيالشخصجانبمنعليهاالحكمتم

الاستفرائيةالقرةف!نالسابفة،الصياغةمنأزلناهاأننالواستقرائياَ.قرية

دتغير.لناستنباطيأصحيحةغيرأنهاعلىوحالتهاللحجة

صحبحةكيرحجةنقريباَهياسنقرائيأالقوبةالحجةف!نولذا

سببأتقدممقدمانهالكنالتميجة-صدقبؤكدلاالمفدمات!دقاسننباطبأ-

تصررفينتوسعأنوقبل.كاذبةكونهامنكئرصادقةالنتيجةأنلتوقعوجيهأ

الثصورالىباختصارننظرأنالمفبدمنسبكونمفصلبشكلالاسنقرائيةالقوة

الاحتمالية.عنا،ساسي
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الحجة()تقييمالمنطقوهواعدالنامدالتفكير:الثالثالفصل

Probabili*ليةحتمالاا

ركاأووقعماحدث)أومفنرضةنضيةصدقاحنماليةعننعبرلمحن

وأبالأعشارعنهاالنعبيروككنوالواحد.الصفربينرتمبممفباصفيبقع(

منبدلأالصورةعلىمعدنبةعملةوفوعاحنمال)نالمثالسبيلبالكسرر،على

مختلفةطرتاهناكأنللدهشةالمثيرمنيكونوركاا/2.أو5.0هوةالكتاب

التناسبباختصار:ثلاثةالىنشيرسوفولكننا.الاحتماليةفيهانشرحأنيككن

العقلي:والتوفعوالتكرار

والنناسبالنسبةأولآ:

هوص)معظممثلماشيئأانتقولمقدماتعلىتشتملالحججمعظم

منهي(7/8و)معظممثلالمقالشىهدهمثلص(هوس8/)7أوص(

معرنةتريدأنكافترض.بالاحتماليةمهمبشكلونتصلالئاسب،علامات

هواللعبأوراقمنكاملةمجموعةمنثسحبهالذيالكارتاناحتمالبة

كروتمجموعنسبةفيتفكرأنهوهذالفعلالوحيدةالطريقةن!ن)أس(.

كاملة.اللعبأوراقكروتمجموعالى)الآسات(

أساتأربعةتوجدانه)حبث1/13هوالحسابهذانتبجة)نوحيث

ن!نك(،1/13=452/أيورقةوخمسيناثنينتبلغالتىالأوراقمجموعفي

أوراقكروتمجموعةبينمنآسكارتنسحبأناحتمالبةأننفزض

770.0(.)تفرببأ113/هياللعب

النكرارثانباَ:

،لندنعلىديسمبرفيالثلجسفوطاحتمالبةتعرفأننربدأنكافنرض

يككنبسيطةطريقةهناكدبسمبر.يأتيحتىشهورعدةهناكنزاللاانهحبث

مثلأ،،بالفعلالماضيفيحدثماذانعرفأنوهيذلك،بهانكنشفأن
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لناقدالتفكيرامواعد:الثافيلجزءا

اكتشفتقدأنكوانترضمضت،عاممائةفيذلكتراجعسوفأنكافترض

بالتاليديسمبر.فيمنهاعامعشرأربعةفيأئلجتالماضيةعامالمائةبينمنأنه

القادمديسمبرن!لندنعلىالثلجسقوطاحتماليةأنعلىتستدلسوفف!نك

001./14هي

للاحتمالبةالعامةالنظربةفيالأهميةغايةفيالاسترانبجباتهذه

هناكأنتبدولأنهلأغراضنا.عامبثعكلكافيةليستلكنها،والاحصاءات

علىدليلأيالتكرارأووالتناسبالنسبةفيهالناتقدملاحالات

ماسياسيأنبفزضونالناشرينبعضأنلو،المثالسبيل.علىالاحتمالبة

السيدسترجيحانافترضحزبها(.)اولحزبهالتاليالرئيسيصبحسوف

على1/2هيالاحتمالبةأن)ايأ:اهوالعمللحزبالتاليالرئيسلبصبح

نأالواضحمنلكنتمامأ،مقبولتقديرهوهذامثلتقديران(.المثالسبيل

تدسالسيدبأنالتكرارعلىالاحتماليةيؤسسونلاالحالةهذهفيالناشرين

يؤسسونولا)صفر(.هوهناالتكراران،الماضيفيالعمللحزبرئيساَأصبح

رئيسأفبهاأصبحالتيالمراتعددخلالمنوالتناسبالنسبةعلىالاحنمالية

ليستلكنما،حدإلىمقبولهوالحالةهذهفيالزجيحأن.السابقفيللحزب

وأوالتناسبالنسبةعلىالترجيحهذالنؤسسبسيطةإجرائيةطربقةهناك

النسبةلمحرلأنببساطةنستطيع،لاالحالاتهذهمثلفيالتكرار.على

احتمالية.الىالتكراراووالتناسب

الثوقع:ثالثأ

علىالعقليالتوتعمندرجةلديناتكونأنلابدالتعقيداتهذهبسبب

قضيةفيعقليتوتعفيشخصدرجةإن.للاحتماليةالأساسيتصورئاأنه

الدليلبتقديم،القضيةبهذهللاعتقادتزهلهاأوتؤهلهالتيالدرجةهومفترضة

التصورهوللاحتماليةالتصورهذاأنحقيقةوبحانبلديها.أولديهالذي
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الحجة()تقييمالمنطقوثواعدالناقدالتفكير:الثالثالفصل

كلمةفبهابطابقالتيالأكبرالمبزةلديهف!نالآخربن،بينثطببفأالأكئر

القضيةهذهنكونأنالهثمل)مننفولعندمانمرذجي.بشكل)احتمال(

نأنتوقعأنالمقبولمنيجعلادلةمنلدبناماأنبالضبطنعنىف!نناصادفة(،

صادفة.السزالموضعالفضبةهذ.

مثلماشيءفيالنفكيرعندافضلبشكلهداادراكيثمانوككن

يعرفلاوهو،جورجامامالطاولةعلىكارتاهناكأنافزض.اللعبأوراق

)ركاأحمركارتالكارتهداأنالبفبنوجهعلىبعرفلكنه،الكارتهذاما

علامةكانثاذامابعرفلالكنهأحمرأنهليعرفالنظرمنخاطفةلهةاسترق

سوداء،البسنوناثأنيعرفجورجانوحبث(،ماسةأمقلبهيالكارت

بسنوني.لبسالكارتأن-كاملبشكلعفليأمنثدأ-منثدأسبكونف!نه

نأ)وتكاف!:أهيبسثونيلبسالكارتبأنالعقلينوفعهدرجةف!نلذلك

القلوبأنيعرفولأنهصفر(.هيبسنونيالكارتأنالعقليثوفعهدرجة

.12/هيفلبهوالكارتبأنالعفلينوفعهدرجةف!نفقط،حمراءوالماسات

أنهأولاَ،.العفليالنوقعحدودفيالاحتمالبةنحفبقعنشبئانلاحظ

جورجفضايا.لأنمنت!كونركاالعفلانبةدرجةنحديداسسأنالواضحمن

فيالعقلانيالنوقعدرجةلمحددأننستطيعف!ننابالموضوعالمنصلةالنسبيعرف

درجاتلثحدبدالأساسالثكراراتنفدم،الحالاتهذهوفي.الحالةهذه

درجةتحدبدعلىفادريننكونركااخرىحالاتوفي.العفلانيالنوفع

.بالموضوعالمنصلةالتكراراتنعرفاوالنسبةنعرفأندونالعقلانيللنونع

الدرجةعننتكلمنحن،العقلانيللنوقعدرجةلمحددعندماأننالاحظوئانياَ،

وحيثوكذا.كذادليللهماشيءبأنل!كانمؤهليننكونأساسهاعلىالتي

بعنيهماف!نالاحنمالية،عننصورناأنهاعلىالعفلانيالنوقعدرجةناخذاننا

نااي.الشرطبةالاحنمالبةتصورهوا،ساسيتصورناأنبقولناعنهنعبرهذا
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الناهدالتفكيرقواعد:الثانيالجز

هناكأنافنراضعلىصادتة،قضيةتكونأناحنماليةهوبهمناما)ن،نقول

نافيهاالمفبولمنبكونالتىالدرجةهو،بدقةوهذاصادنة.القضابابعض

بالقضيةصلةذاثمعلوماتلديناتكونأندون،معينةتضيةعلىنوانق

هودلبلهن!ن،جورجحالةفيالفضابا.منمعبنةمجموعةفيالمنضمنةباسممناء

تمصلفلب()الكارتللفضيةالشرطيةالاحنمالبةف!نلذلكاحمر.الكارتان

.12/هياحمر(الكارت)انبقضية

ناافزضلتبجة،عنتعبر)ب(أنوانترض،مقدمةمنكئرعنتعبر(1)انانزض

الحجة:لدينا

)1(.......................................

ن:)ب(.............................................

)ب(دالنرطبةالاحنمالبةأنتقولانهواصنفرالبأنوبةالحجةهذ.مثل)نلنقول

الصحيح.الواحدمنوافلالنصفمنكبىهي)1(بالجموعةمتصلة

هي:استفرائبأالفوبةالحجةأننقولأنالآنكلكننا

فينفكرأنعونأالأكعرمنأنهممدركالكن،الرسميثفسبرناهداان

النالبة:السطورخلالمنالاسنفرالبةالفوة

اسننباطبأ،صحبحةلبستا!بةاننفول:انهواسنفرالبأفوكةانهاححةعنلنفول

عنمعطاةأخرىمعلوماتوبدونصادفة(،كانت)أوصادفة،المفدماتأنلو:لكن

كعرصادقنكونسوفالت!ببةأنتوفعأنقبولأا،كرمنصبكون،الحبةموضوع

كاذبة.سنكونأنهانونعمن

الممتدةالحبعتالاستقراليلأالعو8

اضانجة،حجةفيمفدمةمفامتفومركااصنفرالباَالفوبةالحجةنتبجةان

نكونلاركلاأوامشفرائبأوفوبةاسننباطبأصحبحةنفسهاهينكونركاوالق
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الحجة()لقييمالمنطقو!واعدالناقدالمفكير:الثالثالفصل

صحبحةلبستالممندةالحجةفيفرعيةحجةابةأنلوذلك،ومع.كذلك

فوبةنكون،الغالبوفياسننباطبأ.صحبحةبستككلالحجةف!ناسننباطباَ،

النقطة:تلكلكتوضحالتالبةالممندةوالحجةاسنقرائيأ.

سيهـجمونالفرنس!نف!نمريضألبسنابليونأنلو:ام

مربضاليسنابليونأنالمحتملمن2؟م

الفرنسبونبهجمأنالهتمل()من!أن

البروسيونسبدافعالفرنسبون،هجملو3:م

البروسبونيدافعأنالهتمل()من2:ن

الشيجةعلىنركد،ننؤهلناف!نها،صحيحةالأولىالحجةكانتلو

نأحبثولذاالهنمل(-)منالمفباصبدونأيمفيد-كبربشكلالأولى

صحبحةهيالثانبةالت!يجةالىالنانبةوالمقدمةالأولىالشبجةمنالحجة

الاسندلالخطلمحتالهنمل()مننكتبلأنحاجةهناكنكرنفلناستنباطباَ،

منالهتمل()منالمفياصترثالثانيةالم!يجةأننرىذلكومع.الثاني

النثبجةفيالتفكبرفيالأسهلالطربفة.الثانيةالمقدمةفيالأساسيمصدرها

حذفتلو3.م2،مأ،ممفدمات،ثلاثةمنعلبهامُسندلفضيةأنهاعلىالثانية

صجحةتكونسوفالحجةف!نالنانبة،المقدمةمنالهثمل()منكلمة

فقط.استفرائيأثوبةالحجةف!ننرىوكمااسننباطبأ،

فمهارته،الانسانعندبالفطرةموجودأليسالناقدالتفكيرف!نوختامأ.

عمريةكرحلةبرتبطلاالنافدالنفكيروندريب،ومرانالىلمحتاجومنعلمة

الحسيةوالعقلبةقدرانهمسثوىوفقبهالقبامعلىثادرفردفكلمعبنة،

الأخرىالتفكبرمهاراتباسنخدامبثأنىالنافدفالتفكير.الجردةووالنصورية

الذهنانشغالالصعبومنوالنحليلي،والاصتقرائيالاسندلاليكالمنطق
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الناقدالتفكيرقواعد:الثانيالجؤ

يشجعأنللمعلموككن.أخرىتفكيرعملياتدعمدونالناقدالتفكيربعملية

الدتيفةالملاحظةعلىقدراتهموينمي،الفاحصةالفراءةعلىدومأطلابه

والأحكامالصائبةالأحكاماصدارفيهويتسرعوألا،والمعطياتللرسومات

ويشجعهمالآخرينليشرك،الطلبةجانبمنكاستجاباتتصدرالتىالخاطئة

مفنعةبصورةداغلاقهالمونفب!يجازالنهايةفيالمعلمويحتفظالعقل)عمالعلى

فيهاكاالجمعيةوالمشاركةللتفكيرنتاجهر،الصحيحالقرارهذاأنوليظهر

الخطأ.الهاولات

ه..أ!ههـ6

-284-

http://www.al-maktabeh.com



المراجع

جعالمرا

المربيةالمرابع4أولاَ

.المطبوعاتوكالةالكويث،،الصوريالمنطق،7791،الرحمنعبد،بدوي-

الحريةمكتبةمصر،،الصوريالمنطقفيمفدمة،0991حسن،الحميد،عبد-

الحديثة.

مصر،والتط!ق،النظر!ة-البحثومناهجالمنطق،8791ماهر،الفادر،عبد-

الجامعبة.المعرفةدار

السادسة،الطبعة،الأولالجزء،الوضعيالمنطق8191'،!ببزكيمحمود،-

المصرية.الألمحلومكتبة

الثفافة.دارمصر،الصرري،المنطقالىمدخل،7691عمد،،مهران-

.المعارفدارمصر،،المنطقمحلم،7891عمد،،مهران-

لمحربرالتطبيقبة،الفلسفة:كنابضمنالناتد،المنكير،5002محمد،،مهران-

98-501.ععى،السعوديةالمصريةالدارمصر،النشار،مصطفىأ.د/

غنارة.نصوصمصر،6العلميالنفكبر،7002-8002عمد،،مهران-

محصورناحنىأرسطومن!الصوريالمنطق0002'،ساميعليالنشار،-

الجامعية.المعرفةدارمصر،،الحاضرة

المنطقنظروجهةمن-الأرسطبةالقياسنظر!ة،6191لوكاشيفتش،يان-

.المعارفمنشأةمصر،،صبرهالحميدعبدوتقديمترجمة،الحديث

5-28-

http://www.al-maktabeh.com


	المنطق والتفكير الناقد
	الفهرس
	المقدمة
	الجزء الأول قواعد التفكير المنطقي
	الفصل الأول ماهية المنطق
	الفصل الثاني القضايا
	الفصل الثالث الاستدلال المباشر
	الفصل الرابع الاستدلال غير المباشر (القياس)
	الجزء الثاني قواعد التفكير الناقد
	الفصل الأول التفكير الناقد : المبادئ والمفاهيم الأساسية
	الفصل الثاني مفهوم الحجة وتحليلها
	الفصل الثالث التفكير الناقد وقواعد المنطق (تقييم الحجة)
	المراجع
	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا



